
 

Společně s dětmi bychom si připomněli, jak se stát správným 

účastníkem silniční provozu. 

        Chůze  

• Po chodníku, vpravo, ideálně širokém – někdy děti chodí po obrubníku 

nebo se cestou pošťuchují, a tak mohou spadnout do silnice. 

• Nejbezpečnější je chůze po stezce pro chodce, parkem nebo jinou trasou, 

co nejdále od silnice (případně ne u hlavních silnic). 

           Přecházení   

• Vždy přecházet jen po přechodu pro chodce. Řidiči na přechodu chodce 

očekávají, mimo něj méně. 

• Rozhlížet se před i při přecházení 

• Rozhlížet se nejen ve směru silnice, na které je přechod, ale i do směrů 

navazujících silnic (např. za sebe) 

• Vždy navázat s řidičem oční kontakt a ujistit se, že zastaví. 

• Přecházet vpravo, rychle, ale ne zbrkle, co nejkratší cestou přes silnici 

(kolmo). 

• Správně odhadnout rychlost a vzdálenost aut a čas pro bezpečné přejití 

silnice. 

• Nepřecházet na červenou. 

• Nepřecházet mezi auty. 

          Viditelnost    

• Reflexní prvky na oblečení i aktovkách (podzim a zima jsou kritické 

měsíce, kdy děti chodí do i ze školy za tmy nebo šera) 

 

 



Jízda autem nebo veřejnou dopravou   

• Pokud vozíte dítě do školy autem, nezapomínejte na základní pravidla – 

používání správné dětské autosedačky a vystupování k chodníku. V 

současné době se doporučuje, pokud je to možné, omezit vožení dětí do 

školy autem, protože si tak nemohou osvojit návyky pohybu v silničním 

provozu (chůze, přecházení a jízda veřejnou dopravou). Tyto znalosti a 

dovednosti pak dětem chybí v budoucnosti. Menší děti totiž lépe přijímají 

pravidla a tím si je zažijí a zautomatizují. 

 

 

A jak vypadá tvá cesta do školy?                                                                              

Chodíš pěšky, jedeš autem, jedeš na kole?                                                       

Kudy obvykle chodíš?                                                                                          

Jak vypadají chodníky?                                                                                         

Proč nesmí auto na chodník?                                                                           

Pokud jezdíš do školky autem, kde sedíš v autě?                                                       

Je něco, co tě zaujímá na tvé cestě do školky?                                                        

Kdo tě vodí a vyzvedává ze školky?                                                                          

Kdo je to chodec?                                                                                                                    

Jak by měl být oblečený chodec? 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 


