
 
 
 

PRO BEZPEČNÝ POHYB RODIN 

Magistrát Města Olomouce     Odbor agendy řidičů a motorových vozidel  



Dopravní výchova 
 

Aktivity pro veřejnost  
  

Akce pro rodiny s dětmi 
  

Aktivní trávení volného času 
 

Podpora  nemotorové  dopravy 



 Dopravní výchova žáků základních škol 

 

PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY 

  dvoudenní program pro 4. třídy ZŠ 

- propojení teorie a praxe  

- výuka dle Tématického plánu MD 

- spolupráce s krajským koordinátorem Besip 

- výuka pravidel v simulaci reálného provozu 



 Dopravní výchova žáků základních škol 

 

NULTÁ LEKCE 

4 vyučovací hodiny interaktivní výuky – nadstavba Průkazu mladého cyklisty 
 

- bezpečný pohyb v dopravě 
 

- nebezpečné situace v okolí školy 
 

- cestování mhd i přeprava autem 
 

- základy první pomoci 
 



 Dopravní výchova žáků základních škol 

 

MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

2 vyučovací hodiny určené pro předškolní děti 

a žáky 1. a 2. tříd ZŠ 

 

- zábavná forma výuky zásad bezpečného 

  chování v provozu 

- zaměření na chodce i vozidla 

 



 Dopravní výchova žáků základních škol 

 

MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

Bezpečné přecházení vozovky 

 



 Dopravní výchova žáků středních škol 

 

Projekt PŘEMYSL….aneb s námi to nezvoráte 

4 vyučovací hodiny interaktivní výuky a zážitkové prevence pro začínající řidiče 

 

- zásady bezpečného chování 

- nebezpečné situace (oblast zakrytého výhledu, slepé úhly, brzdná dráha  

  a bezpečná vzdálenost – použití výukových videí) 

- únava, mikrospánek, alkohol a drogy 

- první pomoc v dopravě 



 Odborné semináře pro studenty a budoucí učitele 

 

 



 Odborné semináře pro veřejnost 

 

 



 Dopravní výchova seniorů v klubech 

 



 Aktivní trávení volného času 

provoz dopravního hřiště pro veřejnost 

 
Nejlepším instruktorem dopravní výchovy je rodič! 

 



Víkendy, svátky a odpolední hodiny pracovních dní patří veřejnosti 

pracovníci centra jsou k dispozici po celou dobu otevírací doby 

 

k odpočinku slouží travnaté plochy v prostorách hřiště, pergola i stánek s 

občerstvením 

 

rodičům, kteří chtějí své děti učit jízdu dle pravidel,  

zapůjčíme k vozidlu pro dítě také zdarma koloběžku 

 

v provozu je také cykloservis a cyklopůjčovna  



Aktivní využívání volného času 
 
Půjčovna jízdních kol, koloběžek, handbiku a elektrokol 



Podpora aktivního trávení volného času a dopravní výchovy 

soutěže pro rodiče s dětmi 

 Závody na šlapacích autech  

 

- atraktivní závody jednotlivců na čas 

- drobnou odměnu získávají všichni závodníci 

- půjčovné v den soutěže zdarma 

- doprovodné akce v areálu hřiště  



Závody na koloběžkách  

 

- rychlé vyřazovací závody o drobné ceny 

- velmi oblíbená a hojně navštěvovaná soutěž 

- 5 věkových kategorií od nejmladších dětí po dospělé 

 



Dopravní soutěž Specialized grand prix SEMAFOR 

 
Týmová soutěž rodičů a dětí 

4 disciplíny o věcné ceny  



Dopravní soutěž Specialized grand prix SEMAFOR 

 
Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Základy poskytování první pomoci 



Dopravní soutěž Specialized grand prix SEMAFOR 

 
Jízda zručnosti 

Jízda po dopravním hřišti podle pravidel 



 Dopravně bezpečnostní akce  

 

RODINA NA CESTÁCH 

  

 
 - 9. ročník medializované, moderované celodenní akce  

 - podpora dopravní výchovy nejen rodin 

 - podpora nemotorové dopravy  

 - den plný zábavy a dopravní tématiky 

 - prezentace záchranných složek 

 - prezentace sportovních značek 



 Dopravně bezpečnostní akce  

 

RODINA NA CESTÁCH 

  

 



 Dopravně bezpečnostní akce  

 

RODINA NA CESTÁCH 

  

 - simulace dopravních nehod 

- trenažéry  

- jízdy zručnosti  

- jízdy s opileckými brýlemi 

- cyklokuriozity, … 



Podpora nemotorové dopravy 

podpora tělesně postižených 

 



Prázdninová škola dopravní výchovy 

 

Dopravní výchova zábavnou formou - příměstský tábor na 4 dny  

- program průkaz mladého cyklisty obohacen o sportovní vyžití  

  a výlet na jízdních kolech a koloběžkách 

- rozdělení dětí na bažanty, mazáky a mladé instruktory 



Děkujeme za pozornost! 

https://centrum-semafor.cz/ 


