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ÚVOD

1) C HARAKTERISTIKA 1.

STUPNĚ

ZŠ

V PRE VENC I ÚRAZŮ

Úrazy dětí a mládeže jsou globálním problémem současné společnosti. Ale úraz není, až
na výjimky, náhoda. Velká část dětských úrazů má stejné okolnosti, které se opakují, a
proto lze velké části úrazům předejít.
Dětská fantazie, způsob hry a kreativita je nevyčerpatelná. Dítě, takto ponořené do hry a
aktivních činností si často neuvědomuje, jaká možná rizika a nebezpečí na ně číhají ze
všech stran. Rodiče, starší sourozenci, učitelé, případně jiní dospělí jsou pro ně
ztělesněním bezpečí a vzorem pro vlastní chování. Ve známém prostředí domova či školy
nezažívají pocit ohrožení a nerozlišují tak, co je v jejich okolí pro ně nebezpečné. Proto je
třeba, abychom vedle aktivní ochrany dětí před úrazy, rozvíjeli v dětech i vědomí
odpovědnosti za vlastní bezpečí. Seznamujeme je s možnými riziky a umožňujeme jim
získávat cenné zkušenosti. Vedeme je tak k samostatnosti a současně je vychováváme
k bezpečnosti.
Se systematickou výchovou je třeba začít již v mateřské škole – v předškolním věku.
Vstupem dítěte do základní školy se mění pravidla jeho chování a jednání v novém dosud
neznámém prostředí. Dítě na 1. stupni základní školy získává postupně potřebné
vědomosti a dovednosti, které mu umožňují rozeznat nebezpečné situace. Často neumí
ještě vyhodnotit nastalou situaci a nerozezná možné nebezpečí. Mnohdy podléhá vlivu
kamarádů, skupině či vůdčí osobnosti kamaráda a nechápe riziko svého nesprávného
chování a jednání. Dítě mladšího školního věku se již stává při cestě do školy samostatným
účastníkem silničního provozu. Bez doprovodu dospělého musí řešit situace, které za něj
dosud řešili dospělí.
Možnosti ohrožení dítěte jsou nejen v domácí prostředí, ale i na ulici a ve škole.
Jsou to často pády z nedostatečně zajištěných oken, schodišť, teras, balkonů, poranění
vzniklá při sportovních činnostech a aktivitách, poranění ostrými a špičatými předměty,
jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžce a v neposlední řadě dítě jako účastník
silničního provozu.
Je nezbytné seznamovat děti v tomto věku se správným používáním elektrických
spotřebičů a hořlavých látek, upevňovat znalost pravidel silničního provozu, v němž se
dítě pohybuje jako chodec, později jako cyklista, upozorňovat na možná rizika, dbát na
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nošení ochranné cyklistické přilby a ochranných i reflexních pomůcek, vyžadovat používání
bezpečnostních pásů a sedaček v autě. Poučovat o zásadách chování a jednání při hře a
sportu. Upozorňovat na nevhodná prostředí pro hru a sportovní aktivity, poukazovat na
možná rizika.
Má-li být prevence úrazovosti dětí v rámci školního prostředí účinná, je třeba podpořit její
význam v dodržování zásad, které se promítají do všech oblastí života školy.
Program Bezpečná škola lze na základní škole realizovat tehdy, jestliže zařadíme klíčové
kompetence témat Bezpečné školy (ochrana zdraví a bezpečí, protiúrazová prevence,
sociálně patologické jevy) do co nejširšího spektra výukových a výchovných aktivit při
současném zachování tematických a časových plánů jednotlivých předmětů. Veškerá
témata Bezpečné školy integrovat přímo do Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání.
Člověk a jeho svět


Místo, kde žijeme



Lidé kolem nás



Moje rodina



Člověk a jeho zdraví

Tělesná výchova a sport


Člověk a zdraví



Turistika a pobyt v přírodě



Bezpečnost při pohybových činnostech

Výtvarná výchova


Člověk a příroda



Bezpečnost při výtvarných činnostech

2) I MPLEMENTACE

C ÍLŮ

B E ZPEČNÉ

ŠKOLY NA

1.

STUPNI

ZŠ



Hlavním cílem je vést děti k předcházení úrazům, uvědomování si možných
nebezpečí a rizik.



Vést žáky k samostatnému rozhodování a toleranci k druhým.
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Učit děti chránit své bezpečí, adekvátně reagovat v mimořádných situacích,
zajistit, případně poskytnout první pomoc.



V rámci programu Ochrana člověka za mimořádných událostí, který je
integrován do výuky I. stupni ZŠ, připravovat děti na tyto mimořádné situace a
seznamovat je s jejich závažností.



Naučit dítě umět si poradit v nebezpečné situaci a chránit zdraví své i svých
blízkých.



Jednotlivé dílčí projekty ve škole zaměřit na rozvoj samostatného iniciativního
přístupu žáků při vyhledávání, zpracovávání a prezentaci informací, preferovat
skupinové činnosti s důrazem na týmovou spolupráci, vše upevňovat a ověřovat
v praxi.

3) O RGANIZAČ NÍ

ZA JIŠTĚ NÍ

ŠKOLY

1.

Společné rozhodnutí pedagogického sboru a vedení školy o vstupu do programu
Bezpečná škola. V čele realizačního týmu, jehož činnost je založena na partnerství a
vzájemné spolupráci, stojí ředitel školy.

2.

Vytvoření bezpečného prostředí vychází ze zabezpečení a materiálně technického
vybavení školy v souladu s požadavky bezpečného pobytu ve všech prostorách školy.
U tohoto vybavení školy dbát na bezpečnost dětí z hlediska norem použitého
materiálu, povrchové úpravy a rozměrů. Pravidelnou údržbou a revizemi udržovat
v pořádku nejen vybavení školy, ale i veškeré únikové cesty ve škole. Ve všech
prostorách školy, na akcích pořádaných školou vždy zajistit pedagogický dohled.

3.

Prostřednictvím rodičů rozvinout širší spolupráci s organizací.

4.

Do realizačního týmu přizvat ke spolupráci zástupce důležitých organizací (lékařská
péče, pedagogicko-psychologické poradenství, záchranná služba, orgány sociálně
právní ochrany dětí, policie, apod.)

4) R EALIZACE B EZPEČNÉ
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B EZPEČNÉ

ŠKOLY



Projekty Bezpečné školy - Osobní bezpečí, Kolo je můj kamarád, První pomoc.



Bezpečná třída – projekt jednotlivých třídních kolektivů na 1. stupni základní
školy zaměřený na vzájemné vztahy, spolupráci, podporu zdraví a stop úrazům.



Bezpečná školní družina – celoroční aktivity dětí ve školní družině začleňují
prvky bezpečné školy do každodenních činností dle ročních období.



Besedy, exkurze, přednášky a jiné aktivity dle aktuální nabídky.

5) O ČEKÁVANÉ

VÝSTUPY



Uvědomuje si, že zdraví si musíme chránit, má představu o činnostech, které
jsou nebezpečné, rozvíjí své dovednosti v oblasti prevence.



Rozlišuje dobro a zlo, správné a nesprávné chování.



Orientuje se v blízkosti svého bydliště a své školy, rozumí tomu, co je
bezpečnost.



Uplatňuje pravidla účastníků silničního provozu, rozlišuje dopravní prostředky a
pozná základní dopravní značky, zná základní pravidla jízdy na kole, používá
ochranné a reflexní pomůcky, ví, jak se chová chodec.



Rozezná nebezpečí pro hru a volný čas, ví, co může zdraví poškodit, co může
způsobit úraz, umí přivolat pomoc.



Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která
je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné.



Reaguje na pokyny dospělých při mimořádných událostech.



Chová se účelně a vstřícně v případě osobního ohrožení, je ochoten pomoci dle
svých sil.



Podílí se na aktivitách k prevenci úrazů.

6) K OMPE TE NCE PROTIÚRAZOVÉ
1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRE VE NCE ŽÁKA

Kompetence k učení


snažit se třídit informace dle zadaných kritérií



učit se využívat získané poznatky v praktickém životě

Kompetence komunikativní


podporovat vzájemné naslouchání, rozvíjet věcnou komunikaci



umět správně telefonovat

Kompetence sociální a personální


rozvíjet sebedůvěru, učit se pracovat v týmu
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Kompetence občanské


dodržovat pravidla slušného chování



učit se bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci a chování v situacích
ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých

Kompetence pracovní
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dodržovat a respektovat vymezená pravidla



utvářet si pracovní návyky při samostatné i týmové práci

BEZPEČNÁ ŠKOLA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve všech třídách 1. stupně postupně realizovat projekt Bezpečná třída. Založit třídní
pravidla bezpečného chování a jednání, která žáci dodržují. Učí se, jak nezpůsobit úraz
sobě ani druhému. Učí se, jak si počínat, nebo přivolat pomoc při úrazu nebo mimořádné
události.
Neúmyslné úrazy se stávají ve škole ve třídách, na chodbě, v tělocvičně i na školních
sportovištích. Klidné sezení ve vyučování představuje pro dítě mladšího školního věku
značnou statickou zátěž, kterou pak kompenzuje o přestávkách zvýšenou aktivitou často
spojenou s nadměrně rychlým pohybem.
Každou přestávku je proto vhodné vyplnit volným pohybem, o velké přestávce nejlépe
venku pod neustálým pedagogickým pohledem. Proto je vhodné posílit pedagogický
dohled tam, kde je vyšší riziko nebezpečí a možnost úrazu. V zákoutích, v nepřehledných
situacích, při nahromadění většího počtu žáků apod.
Prevence úrazů ve škole spočívá v:
1.

bezpečném školním prostředí

2.

bezpečném chování žáků ve škole

3.

bezpečném okolí školy

4.

realizaci programu Bezpečné školy a připravenosti pedagogů

Plán činností a aktivit se odvíjí od možných rizik v jednotlivých ročních obdobích a
jednotlivé ročníky pracují dle témat ročního období.
Začínáme s předcházením úrazů
1. ročník



žák se seznamuje s pojmy situacemi, učí se jak se chovat, aby
nezpůsobil úraz sobě ani nikomu jinému

Úraz a jeho rizika
2. ročník



prohlubuje si dosavadní poznatky, rozezná rizikové chování,
upevňuje si návyky bezpečného chování a jednání

Bezpečná třída
3. ročník



umí využít poznatky pro vlastní chování, realizuje program
Bezpečná třída, učí se poradit si v kritické situaci
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Osobní bezpečí
4. ročník



chrání si své zdraví, ví co je správné chování, umí přivolat pomoc,
chápe nutnost prevence, je příkladem mladším

Stop úrazům
5. ročník



umí reagovat na vzniklou situaci, chová se bezpečně, umí
rozpoznat kritická místa, umí poskytnout pomoc

Cesta do školy—úvodní vstup, základní pojmy, zdraví, úraz, opatrnost
Cesta do školy—mapování nebezpečných míst a situací
Zásady bezpečného chování ve školní družině
Podzim

Nebezpečí na ulici—na silnici, dopravní vycházky
Pravidla silničního provozu, chodec, cyklista—dopravní hřiště
Bezpečí v domácím prostředí a úrazovost
Zvířata a nebezpečné situace
Zimní sporty a úrazy
Pyrotechnika, nebezpečí při oslavách a svátcích

Zima

Zásady první pomoci na horách, úrazy, funkce horské služby
Doprava v zimním období
Nástrahy zimního počasí, úrazy
Bezpečnost na vozovce, kolo, kolečkové brusle, koloběžka
Cestování

Jaro

Vybavení kola
Dopravní značky
Riziková místa při hrách—silnice není hřiště
Nebezpečí u vody, koupaliště, koupaní ve volné přírodě
Cestování autobusem, vlakem, autem

Léto

Výlety—pobyty v přírodě, pravidla táboření
Prevence požárů, elektrický proud
Nástrahy počasí v létě, nebezpečí v přírodě
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PODZIM
1. Cesta do školy
Výstupy:


Monitorování míst a situací, kde může dojít k úrazu



Nebezpečná místa v okolí školy



Přechod pro chodce, semafor, policista, dopravní značky



Chůze po chodníku, po silnici, kde není chodník, přecházení



Do školy - prostředky MHD – dobíhání, vystupování



Instruktáž, poučení

Náměty pro činnosti:


Dramatická cvičení na orientaci v prostoru, na pohotovost



Vyhledávání a následné kreslení rizikových míst



Beseda, odpovědi na otázky



Námětové hry, film, výukové DVD



Modelové situace – Jak budeš reagovat, jak se zachováš?



Nácvik v terénu, dopravní hřiště



Tematické vycházky

2. Škola a školní prostředí
Výstupy:


Seznámení se školním řádem a řády pracoven



Možné příčiny úrazů v šatně, ve třídě, v tělocvičně



Vyhledávání možných rizikových míst ve škole



Co do školy nepatří – nebezpečné předměty
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Náměty pro činnosti:


Průběžně poučovat žáky o bezpečnosti a chování ve škole i mimo ni. Toto
poučení vždy zapsat do třídní knihy.



Důsledné dodržování pedagogického dohledu nad žáky



Společnými aktivitami utužovat kamarádské vztahy ve třídě



Zaměřit pozornost na děti, které se ocitají mimo kolektiv



Spolupracovat s výchovným poradcem, besedy, projekty k utužování kolektivu

3. Domov
Výstupy:


Kuchyně, koupelna, schodiště, dílna, garáž – vyhledávání rizik



Způsoby použití elektrických spotřebičů



Co jsou nebezpečné předměty u nás doma



Uložení léků v domácnosti, označení, uložení čistících a desinfekčních
prostředků, k čemu jsou určeny

Náměty pro činnosti:


Vyhledávání rizikových míst v domácím prostředí



Rozhovory, besedy, instruktážní filmy – poukazovat na možná nebezpečí



Jaké činnosti doma nikdy neprovádět? Hra, beseda.



Dbát doma na správné uložení lékárničky. Seznámit dítě s obsahem lékárničky –
k čemu je určena.



Návštěva lékárny

4. Nebezpečí od zvířat
Výstupy:
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Jak se chovat při setkání se zvířaty, neznámý pes – hlazení



Pes – košík, vodítko, výcvik psa, péče o psa



Charakteristické úrazy – pokousání psem apod.



Proč nejsou volně žijící zvířata plachá, jak se mám k nim v tomto okamžiku
zachovat



Správná a nesprávná péče o domácího mazlíčka



Zásady chování v ZOO

Náměty pro činnosti:


Praktické ukázky práce se psem na cvičišti



Modelové situace se služebním psem ve spolupráci s Městskou policií



Kresba, malba prožitků



Návštěva útulku pro psy



Beseda s myslivcem – mláďata v přírodě, onemocnění



Výměna zkušeností majitelů psů, koček a jiných zvířat

ZIMA
1. Nástrahy v zimní období, doprava v zimě
Výstupy:


Chování při náledí a námraze na chodníku, orientace v terénu v mlze, nebo za
snížené viditelnosti



Nutnost používání reflexních prvků na oblečení



Zvýšená pozornost a opatrnost



Vhodné oblečení obutí v zimním období



Druhy onemocnění a typy možných zranění v zimě, jak jim předcházet

Náměty pro činnosti:


Monitorování nebezpečí v zimním období v okolí školy, na cestě do školy,
v přírodě



Praktické ukázky používání reflexů - Vidět a být viděn



Pozorování jek se chovají automobily na kluzké vozovce
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Besedy s dopravním policistou



Vysvětlení pádu sněhu a ledu ze střech domů



Jak se pohybujeme po neupraveném chodníku, vozovce

2. Zimní sporty a úraz
Výstupy:


Sáňkování na vozovce, na parkovišti – nevhodný výběr místa ke sportu a zábavě



Ohleduplné a bezpečné chování vůči ostatním



Ochranné pomůcky při bruslení a hokeji



Jaké úrazy mohou vzniknout, hledat možné příčiny



Základy první pomoci



Telefonní čísla IZS, jak přivolat pomoc 155,112

Náměty pro činnosti:


Besedovat o možnostech sportování ve městě a jeho okolí. Hledat rozdíly ve
sportování na vesnici a ve městě – sáňkování, lyžování.



Návštěva sportovišť – zimní stadion, základy bruslení



Hry na sněhu – co je bezpečné a co je nebezpečné a proč



Praktické ukázky ošetření zraněného, přivolání pomoci, telefonování na čísla
IZS, základy první pomoci

3. Zábavná pyrotechnika a úrazy s ní spojené, požár
Výstupy:
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Při jakých příležitostech se používá zábavná pyrotechnika



Co to vlastně je a jak funguje, kdo ji může používat



Jaké jsou zásady při používání pyrotechniky, jak se chovat



Nález nevybuchlé pyrotechniky v přírodě – co dělat



Zásady používání otevřeného ohně – svíčky, prskavky



Telefonní čísla, hasiči 150,112, umět přivolat pomoc



Co je hasicí přístroj a k čemu slouží

Náměty pro činnosti:


Návštěva hasičské stanice



Besedy s hasičem



Návštěva stanice záchranné služby



Besedy se zdravotníky, ČČK



Realizovat cvičný poplach ve škole, evakuaci, proškolit žáky



Jaké úrazy mohou vzniknout při požáru, nesprávným použitím pyrotechniky



Kresby prožitků z besed a exkurzí, rozhovory s rodiči



Používání přilby, servis lyží, brýle apod.

4. Zásady první pomoci na horách
Výstupy:


Co je horská služba, jakou má funkci v létě – v zimě



Dělej jen ty sporty a aktivity, které zvládneš, nepřeceňuj své schopnosti



Nauč se zásady pomoci zraněnému, přivolej pomoc



Používání ochranných bezpečnostních pomůcek: přilba, brýle, servis apod.

Náměty pro činnosti:


Ve spolupráci s rodiči víkendové pobyty na horách



Besedy se zdravotníky ČČK, stanice horské služby



Zimní škola v přírodě



Vycházky a výlety na hory

JARO
1. Bezpečná jízda na vozovce, dopravní značky
Výstupy:


Kdo a za jakých podmínek může jezdit na silnici
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Dopravní značky



Autosedačka použití bezpečnostního pásu, chování v autě



Nemluvit při jízdě na řidiče



Rychlost a pravidla silničního provozu

Náměty pro činnosti:


Tematické vycházky a hry



Pozorování dopravy



Praktické používání autosedačky a bezpečnostních pásů v automobilu



Besedy s policistou

2. Hry a zábava na nevhodných místech
Výstupy:


Skladiště, garáže, sklady, dílny, staveniště, skládky apod.



Tyče, lešení, stroje stojany, konstrukcemi



Nehrát si se zbraněmi



Pozor na bodné a sečné zbraně a nástroje

Náměty pro činnosti:


Návštěva služebny Policie ČR



Návštěva sportovní střelnice



Beseda s odborníkem na střelné zbraně, zásady, poučení, bezpečnostní pravidla

3. Cestování hromadnými dopravními prostředky
Výstupy:
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Pohyb na nádraží, nástupiště, zastávka, kolejiště, podchod



Nastupování a vystupování do MHD, vlaku, autobusu



Zásady slušného chování v dopravním prostředku, pustit sednout starší,
bezpečné držení, respektování pokynů řidiče a průvodčí

Náměty pro činnosti:


Návštěva na autobusovém, vlakovém nádraží



Tematické hry



Kreslení zážitky z cestování, možná rizika

4. Kolo a jeho vybavení
Výstupy:


Ochranné bezpečnostní pomůcky a vybavení



Pravidla silničního provozu



Jak správně pečovat o své kolo



Kdy a kde mohu jezdit na kole sám, v jakém věku



Co udělat než sednu na kolo



Co na kolo nepatří

Náměty pro činnosti:


Dopravní hřiště, praktické ověřování dovedností



Praktická jízda, zručnost



Orientace v terénu, na silnici



Dopravní značky v okolí naší školy



Simulované dopravní situace

LÉTO
1. U vody – rizika na koupališti, koupání v přírodě
Výstupy:


Respektovat řád koupaliště, bazénu, pokyny plavčíka



Nástrahy koupání v přírodě – nebezpečí



Neskákat do neznámé vody, hloubka, povrch dna, kamenité a skalnaté břehy,
rozloha vodní plochy
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Náměty pro činnosti:


Návštěva bazénu, koupaliště



Praktické poučení o řádu koupaliště a bazénu



Beseda s plavčíkem – jeho funkce



Stanice První pomoci na koupališti

2. Pobyt v přírodě, výlety, táboření
Výstupy:


Orientace a chování v lese



Vhodné a nevhodné prostředí k táboření



Zranění a první pomoc v přírodě



Charakteristické úrazy při táboření v přírodě

Náměty pro činnosti:


Pravidla rozdělávání ohně v přírodě – beseda s hasičem



Praktické ověřování vědomostí a dovedností – škola v přírodě

3. Prevence požárů, co je mimořádná událost
Výstupy:


Telefonní čísla IZS 150,158,155,112



Jak správně ohlásit požár, či jinou mimořádnou událost



Co si sbalit do evakuačního zavazadla

Náměty pro činnosti:
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Mapování následků bouřky, vichřice, povodně



Praktická ukázka evakuace



Beseda s hasičem, zdravotníkem, policistou



Ukázka záchrany člověka za mimořádných událostí



Spolupráce s IZS

4. Osobní bezpečí
Výstupy:


Monitorování nebezpečných a rizikových míst



Umět si poradit v nebezpečné situaci



Sebekázeň, sebehodnocení



Umím se chovat bezpečně ohleduplně



Nepřeceňování svých schopností

Náměty pro činnosti:


Praktické ověřování získaných vědomostí a dovedností



Projektové vyučování



Pracovat ve skupině, umět dopomoci mladšímu spolužákovi



Praktické ověření první pomoci



Praktické telefonické přivolání pomoci

Veškeré výstupy i náměty pro činnosti vybírat dle věkových zvláštností dětí.
Postupovat od 1. do 5. ročníku dle vzestupné náročnosti a návaznosti na učivo v daném
ročníku základní školy.
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Příklady dobré praxe:
1.

Žáci si mapují blízké okolí naší školy a označují riziková místa na cestě do školy.

2.

V dopravním zájmovém kroužku si žáci osvojují vědomosti a dovednosti z oblasti
dopravy. Připravují se k získání průkazu cyklisty.

3.

Na ulici vedeme žáky k ochraně svého zdraví, respektování dopravních předpisů a
zvládnutí role cyklisty na vozovce.

4.

Malujeme a kreslíme obrázky s tématikou bezpečí.

5.

Rozvíjíme osvětu mezi rodičovskou veřejností v nošení přileb a chráničů.

6.

Seznamujeme žáky s krizovými a evakuačními řády, organizujeme cvičný poplach.

7.

Besedujeme s policisty, hasiči i zdravotníky. Veškeré získané vědomosti si ověřujeme
v praxi.

8.

Spolupracujeme se studenty středních škol při realizaci besed, projektů a podobných
aktivit (střední pedagogická a zdravotnická škola).

9.

Zveme rodiče na společné víkendové akce, usilujeme o větší spolupráci s rodinou.

10. Průběžně monitorujeme psychosociální klima ve třídách. Ve spolupráci s výchovnou
poradkyní, pedagogicko-psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče
navrhujeme opatření.
11. Sledujeme výskyt úrazů ve školním prostředí, na jehož základě navrhujeme další
opatření.
12. Zařazujeme simulované situace, které slouží k nácviku chování při mimořádných
událostech.
13. Organizujeme pro žáky preventivní programy Policie České republiky.
14. Účastníme se soutěží s tematikou ochrany zdraví a bezpečí (Soutěž mladých
zdravotníků, soutěž mladých cyklistů apod.)
15. Pečujeme o své zdraví, besedujeme s lékařem.
16. Účastníme se programů, které organizuje pro děti Policie ČR – Ajaxův zápisník, Mladý
strážník.
17. Na seznamovacích výletech utužujeme nově vznikající třídní kolektivy a následně
monitorujeme jejich třídní klima.
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UKÁZKA PROJEKTU BEZPEČNÉ ŠKOLY PRO 1. STUPEŇ

OSOBNÍ BEZPEČÍ –

PRO ŽÁKY

1. – 5.

ROČNÍKU

PŘÍPRAVA PROJEKTU
Projekt formou „Děti učí děti“ zpracovávají žáci 9. ročníku pro mladší žáky napříč 1.
stupněm. V hodinách výchovy ke zdraví a v třídnických hodinách připravují a vyhledávají
tematické oblasti, zaměřené k ochraně před úrazy a výchově k bezpečnému chování dětí
dle následujícího harmonogramu. Žáci 9. ročníku samostatně vyhledávají po dobu
jednoho týdne příslušné materiály na internetu, v knihovně, v tisku, využívají
propagačních letáků.

1. část


seznámení se zadáním a objasněním dílčích úkolů vedoucím jednotlivých
stanovišť



rozdělení žáků 9. roč. do 2 – 3 členných pracovních skupin



objasnění postupu přípravy jednotlivých stanovišť (materiál, obrázky, popis rizik
a jak jim předejít apod.)

Spolupráci lze rozvinout i do oblasti výtvarné výchovy, kde se připravuje označení
jednotlivých stanovišť. Stanoviště hlídek pro rychlou orientaci v terénu označit číslem a
názvem pracoviště.

2. část


samostatný úkol pro členy jednotlivých stanovišť



vypracovat názorný materiál k problematice, který ukazuje na rizika –
nebezpečí, jejich následky, poukazuje na zásady správného chování a jednání



materiály musí být jasné a srozumitelné pro děti 1. stupně



musí být rozlišena obtížnost otázek pro žáky I. třídy a pro žáky V. třídy, obrázky
činností a předmětů, které jsou rizikové – doplnění textem – rozšíření o příčiny
a následky – propojit a hledat vzájemné souvislosti, ověřovat dovednosti
z oblasti osobního bezpečí - sebehodnocení
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Po zpracování velkoplošného výukového obrazového materiálu proběhne prezentace
jednotlivých stanovišť – hlídek ve třídě před spolužáky.
Tematické oblasti hlídek


DOMOV A DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ



HRY A ZÁBAVY V ZIMĚ



CYKLISTA - CHODEC



REFLEXY – JAK SE ZVIDITELNIT



AUTO



BEZPEČNOST VE MĚSTĚ



KONFLIKTY



PRVNÍ POMOC



OCHRANA OBYVETELSTVA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

CÍL PROJEKTU
Každá dobře míněná či poskytnutá pomoc, rada nebo jen informace může odvrátit hrozící
nebezpečí, nebo zachránit lidský život.


Rozpoznat, co může způsobit úraz či poškození



Chovat se tak, abych nezpůsobil úraz sobě ani druhému



Umět si poradit v předcházení i při vzniku úrazu



Svoji činností nezpůsobit (nezavinit) úraz, poškození druhých

ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO DNE
Žáci 1. stupně byli prostřednictvím třídních učitelek informováni o konání celé akce. Na
tento den přišli všichni ve sportovním oblečení s batůžkem a dobrou náladou.
Třídní učitelky 1. stupně odvedly své třídy v 8:00 h od školy na hřiště, kde se celá akce
konala.
Žáci 9. ročníku přivedla do sportovního areálu p. učitelka a od časného rána si zde
připravovali jednotlivá stanoviště, která byla dopředu označena velkými krabicemi s čísly
jednotlivých hlídek. Velkoplošné tematické obrazy a spousta pomůcek jako jízdní kola,
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přilby, chrániče, reflexní materiály a samozřejmě zdravotnický obvazový matriál
napovídaly o obsahu jednotlivých hlídek.
V 8:30 h nastoupili žáci zúčastněných tříd 1. stupně k slavnostnímu zahájení projektového
dne.
Účastníci projektu byli seznámeni s cílem dne a přesným harmonogramem činností.
Třídní učitelky rozdělily žáky svých tříd do družstev složených se zástupců 1. – 5. ročníku,
která se dle rozpisu střídala na jednotlivých stanovištích 1 - 9.
Činnosti na stanovištích si organizovali samostatně žáci 9. ročníku.
Třídní učitelky 1. stupně koordinovaly přesuny svých tříd mezi stanovišti.
ORGANIZACE A ROZMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ
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Ve 12:00 h byla ukončena činnost na jednotlivých stanovištích. Všichni účastníci nastoupili
ke slavnostnímu vyhodnocení projektového dne OSOBNÍ BEZPEČÍ.
Zástupci všech zúčastněných tříd obdrželi diplom za aktivní účast na projektu a sladkosti.
Zhodnocením byla celá akce ukončena společným sportovním utkáním v míčových hrách.

1. STANOVIŠTĚ - DOMOV A DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
Útulný a láskyplný domov by měl být pro dítě útočištěm a pocitem bezpečí. Bohužel i tady
číhají na děti mnohá nebezpečí.
V KUCHYNI
Je to nejvíce využívaná, a také pro děti nejnebezpečnější část domova. Rizika jako vaření,
ohřívání vody, krájení a jiná úprava pokrmů, uchovávání chemikálií, mytí nádobí,
manipulace se zdroji elektrického proudu dítě na každém kroku ohrožují. Nebezpečné
předměty jako otvírače konzerv, nože, mixéry, vývrtky, kráječe, fritézy, sáčky z plastů,
varné konvice, kávovary, topinkovače, čistící prostředky, volně vedené kabely elektrického
vedení, nechráněné zásuvky musejí být zabezpečeny a mimo dosah dítěte.
Prevence otrav: léky, vitamíny, saponáty, odstraňovače vodního kamene, přípravky pro
mytí nádobí, leštěnky, čističe skvrn, alkoholické nápoje nenechávat v dosahu malých dětí.
Tyto přípravky jsou často nejen jedovaté při požití, ale nebezpečné i při potřísnění kůže
nebo očí. Nikdy nepřelévat chemikálie do obalů od nápojů a potravin. Dávat přednost
balení s bezpečnostním uzávěrem a vždy se ujistit, že obal je dobře uzavřen.
Důležité je:


Dostatečný dohled nad pohybem dítěte v kuchyni, dokud není jistota, že se umí
chovat bezpečně



Soustavně dětem vysvětlovat, jak se chovat a jak bezpečně dělat domácí práce


Znát možná rizika a vyvarovat se spěchu při práci v kuchyni
Zásady první pomoci pro práci v kuchyni:

21



Zůstaňte klidní a snažte se uklidnit i zraněné dítě



Volejte tísňová čísla, mějte je napsaná vedle telefonu ( 155, 150, 158, 112 )



Popište do telefonu co se stalo, mluvte zřetelně



Udejte jméno, adresu, telefonní číslo



Nezavěšujte, dokud volaná osoba nezavěsí

V KOUPELNĚ
Děti milují vodu a koupání a hry s vodou jsou příjemná zábava. S vodou jsou ale spojeny i
nástrahy.
Dítě se může utopit i v 10 cm vody, proto dítě v blízkosti vody musí být pod neustálým
dohledem. Teplota vody, která teče z kohoutku, by měla mít teplotu do 54 stupňů. Pokud
je voda teplejší, manipulujte s kohoutkem tak, aby vždy nejprve tekla studená, a pak
přidávejte teplou. Voda teplá 60 stupňů již může způsobit opaření, které je nutno ošetřit.
Opařené místo okamžitě chladit studenou vodou po dobu 10 minut.
Podlaha v koupelně je kluzká, stejně jako vana nebo sprchový kout pro mokré nohy.
Pomohou protiskluzové koberečky a podložky. Pády na kluzkém a mokrém povrchu bývají
komplikovány také zraněními o předměty v malých koupelnách. Pokud je v koupelně
lékárnička nebo se zde ukládá chemie, prací prostředky a kosmetika, platí, že musí být
uložena mimo dosah dětí. Pozor na ostré předměty jako jsou nůžky, žiletky holicí strojky
apod. Prací a čisticí prostředky, ale i kosmetika, šampony, pěny a léky jsou při požití pro
dítě jedovaté anebo silně dráždí sliznici úst.
Přístroje používané v koupelně uložte mimo dosah dětí.
V OBÝVACÍM POKOJI
Obývací pokoj je společenským centrem domova. Přijímají se zde návštěvy, stoluje se, děti
si zde hrají. Ostré rohy a hrany nábytku mohou být nebezpečné, stejně tak skleněné
plochy knihoven mohou být příčinou úrazu při pádu. Také některé pokojové květiny
mohou být jedovaté. Elektrické zásuvky by měly být opatřeny bezpečnostními kryty.
Kabely elektrického vedení veďte za nábytkem, nebo tak, aby nemohlo dojít ke stržení a
pádu spotřebiče. Pozor také na osvěžovače vzduchu, elektrické a olejové lampičky, mohou
být zdrojem vážných otrav. Horké radiátory a topná tělesy opatřete kryty.
Naučte se zásady první pomoci v nouzové situaci.
Stačí tak málo, aby se úraz nestal. Otravy, popálení, opařeniny, pády, tonutí, to vše muže
být důsledkem nepozornosti, špatné informovanosti, nedbalosti, neznalosti možných rizik.
Chraňme si své zdraví i zdraví jiných. Přispějme svými znalostmi a svou osobní pomocí
druhému.
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Žáci tuto tematiku stanoviště zpracovali na velkoformátový obrazový materiál. Činnosti
spojené se vzájemnou komunikací a předáváním vědomostí byly obohaceny, křížovkou,
tajenkou a sportovně pohybovou částí.

2. STANOVIŠTĚ - HRY A ZÁBAVY
Každodenní život dítěte se skládá z her a zájmových činnost, které pramení ze zájmů a
zaměření každého jedince. Do dětského života patří však neodmyslitelně sportování.
Bohužel však i při mnohých hrách a zájmových činnostech dochází k úrazovosti, které je
jistě možné předejít.
Nesportuj nikdy na místech, která k tomu nejsou určená. Silnice, parkoviště, či jen
příjezdová komunikace neslouží k provozování dětských her a zábav. Kutálející se míč
může být snadno cestou dítěte přímo pod kola jedoucího vozidla. Rovněž místa, na které
je vstup zakázán, jako např. staveniště, nesmějí být jako sportoviště využívána.
Rodiče by měli vědět, kde se jejich děti pohybují, kde tráví volný čas. Ani v bytě není
dostatek prostoru ke sportování, nebezpečné mohou být skleněné výplně dveří a nábytku,
volně položené koberce, ostré hrany nábytku apod.
Zvláště v období zimy je třeba zhodnotit, kde děti provozují zimní radovánky. Jízda na
saních, nebo jiném náčiní v blízkosti vozovky může být pro dítě osudná. Děti by tedy měly
vědět, že hrát si mohou jen tam, kde je to pro ně určeno. Sportoviště a hřiště jistě nabízejí
dostatek prostoru pro mnohem bezpečnější hry a zábavy dětí.
Družstva dětí pracovala s obrazovým materiálem, činnosti byly doplněny hravými a
soutěživými aktivitami. Děti skládaly puzzle s touto tematikou a řešily tajenky.

3. STANOVIŠTĚ - DÍTĚ CHODEC
Každý člověk, který vstoupí nejen na vozovku, ale i na chodník, je účastníkem silničního
provozu. Člověk, zvláště pak dítě, by měl dodržovat pravidla bezpečného provozu, který
platí i pro chodce na chodníku i po okraji vozovky. Nutné jsou vždy výrazné a reflexy
označené oblečení, za snížené viditelnosti osvětlení např. baterkou. Reflexní barvy a
výrazné označení včas upozorní řidiče i za snížené viditelnosti na možného chodce, který
se pohybuje po okraji vozovky. Je nutné dbát na to, abychom chodili vždy po pravé straně
chodníku, ale po levé straně vozovky při krajnici tak, abychom před sebou viděli přijíždějící
vozidlo a včas mohli reagovat zvýšenou opatrností. Vozovka není vhodným místem ani pro
hry, ani pro sportování. Chodec, stejně jako řidič, musí respektovat dopravní značení a
chovat se podle něj. V opačném případě se musí pohybovat nejlépe v doprovodu dospělé
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osoby. Chovejme se na vozovce i na chodníků tak, abychom nedělali řidičům starosti a
bezpečně se dostali vždy domů.
Žáci měli na tomto stanovišti kromě jiného připraveny i praktické ukázky přechodu pro
chodce motivované hravými činnostmi. Děti si zahrály na dopravu, na auta a na chodce a
učili se přitom znát a respektovat pravidla a dopravní značky.

4. STANOVIŠTĚ - CYKLISTA
Žák základní školy absolvuje ve 4. ročníku dopravní výcvik a získá průkaz cyklisty. Stává se
tedy účastníkem silničního provozu v roli cyklisty. Co mohou cyklisté udělat pro bezpečnou
jízdu?
Zejména dodržovat pravidla silničního provozu, předvídat, co v nejbližším okamžiku udělá
motorista, který se ocitne v blízkosti. Být vidět, používat pestré oblečení, reflexní
materiály a světla za snížené viditelnosti. Zřetelně a včas ukázat, co chce udělat, což
pomáhá řidičům pochopit, co cyklista zamýšlí.
Používat cyklistickou přilbu. Udržovat jízdní kolo v dobrém technickém stavu. Cyklisté by
byli rádi, kdyby motoristé věděli, že jsou mnohem zranitelnější než motoristé, potřebují na
komunikaci dostatek prostoru k manévrování a cítí se ohrožení, pokud jsou předjížděni
v těsné blízkosti. Také mohou být oslněni protijedoucím vozidlem.
Motoristé i cyklisté mají stejné právo užívat silnice v České republice – mají právo na
příjemnou a bezpečnou jízdu. Pochopení jeden druhého a akceptování ho jako
rovnocenného partnera je základem pro vytvoření prostředí vzájemné tolerance a
pochopení.
Vedoucí tohoto stanoviště přivezli jízdní kolo a ochranné pomůcky pro názornou
demonstraci a jízdní aktivity. Obohacením stanoviště bylo využití obvazových technik při
první pomoci.

5. STANOVIŠTĚ - REFLEFY, KOLEČKOVÉ BRUSLE, SKATEBOARD
Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často
chodci. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta i cyklisté mají
povinnost za snížené viditelnosti svítit, chodci takovou povinnost a ani možnost nemají.
Přitom jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější.
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„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti
platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo
příliš pozdě. Viditelnost chodců lze zvýšit pomocí dobře zvoleného oblečení, nášivek a
doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé. Mohou však
zachránit lidský život.
Děti jsou na silnicích ohroženy víc než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou
ještě dobře odhadovat a předvídat. O to je důležitější, aby byly na silnici co nejlépe vidět.
Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do
školy i ze školy bezpečnější.
Bezpečnostní prvky pro zvýšení viditelnosti nosí policisté, hasiči a záchranná služba.
Reflexní materiály zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na
jakou může řidič chodce nebo cyklistu vidět. Zvyšují viditelnost za denního světla a za
soumraku. Odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost 200 metrů.
Sporty jako kolečkové brusle In-line nebo skateboard jsou velmi atraktivní a rozšířené
zvláště mezi mládeží. Jezdit na kolečkových bruslích či skateboardu je vhodné na stezkách
nebo na plochách k tomu určených. V žádném případě nepoužívejte k těmto sportům
parkoviště. Dítě se může nečekaně střetnout s pohybujícím se vozidlem. V žádném
případě tyto sporty nepatří na silnici.
Vedoucí stanoviště měli připraveny veškeré ochranné bezpečnostní pomůcky – reflexní
vesty, nášivky, označení na oblečení, kole, či jako součást vybavení. Děti u tohoto
stanoviště byly zapojeny do přímých aktivit spojených s obsahem tématu, vyzkoušely si
poznatky z programu „Vidět a být viděn“, používaly při pohybových aktivitách ochranné
pomůcky.

6. STANOVIŠTĚ - DÍTĚ SPOLUJEZDEC
Většina malých dětí se již dostala do role spolujezdce v osobním automobilu. Ne však
všichni řidiči si uvědomili možné nebezpečí z nerespektování nové vyhlášky o silničním
provozu, která mluví o připoutání nejen řidiče a spolujezdců v osobním automobilu, ale
také o autosedačkách pro malé děti, jejich umístění a dostatečné zabezpečení. Dítě by
mělo být řidičem vždy poučeno o tom, jak se chovat v roli spolujezdce. Jaké povinnosti a
pravidla tím pro dítě vznikají. Na zadním sedadle seďte vždy klidně, před jízdou se
připoutejte, anebo o to požádej dospělého. Nevyklánějte se z oken a sledujte pokyny
řidiče směrem k vám. Jen tak budete dobře ochráněni před možným pádem při nárazu
automobilu.
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Na tomto stanovišti se děti dozvěděli nejen jako se chovat jako spolujezdec v osobním
automobilu, ale seznámily se i s pravidly slušného a bezpečného chování v hromadné
dopravě, a to obrázkovou formou příkladů správného a nesprávného chování.

7. STANOVIŠTĚ - ZIMNÍ RADOVÁNKY
Zimní roční období nepřináší do našich domovů jen klid a pohodu. Je to období dětmi
vytouženého ledu a sněhu a s ním spojené zimní radovánky. Zimní sporty obohacují sice
mysl a utužují lidské tělo, ale jsou místem mnoha zbytečných úrazů. Nebezpečí a rizika
číhají na nepoučené děti na každém kroku.
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, kde – na kterých místech tráví naše děti volný
čas. Zda se pohybují na upraveném kluzišti, nebo jen na zamrzlé řece či potoce, zda jejich
sáňkovací dráha je na odlehlém místě, nebo zda se křižuje s vozovkou či veřejnou
komunikací. Důležité také je vhodné a dostatečné oblečení a samozřejmě poučení o
možném nebezpečí.
Žáci si pro toto stanoviště připravili rovněž dostatek obrazového materiálu doplněného
hrami a zábavnými soutěžemi pro jednotlivá družstva. Vědomosti malých posluchačů
odměňovali drobnými reklamními předměty. Doufejme, že si děti z 1. stupně odnesli do
nadcházejícího zimního období spoustu vědomostí, které přispějí k jejich bezpečným hrám
na sněhu.

8. STANOVIŠTĚ - DÍTĚ A PES
Mnozí z nás se obklopují různými zvířecími kamarády, kteří se často stávají součástí rodiny.
Ne všechna zvířata však jsou vedena a vychovávána k tomu, aby obohacovala a
obveselovala život člověka. Často jsou to psi, kteří jsou vedeni a po celý svůj život
vychováváni k obraně a ochraně majetku. Takový pes a setkání s ním může být pro
neznalého člověka či dítě velmi nebezpečné. Existuje mnoho situací a podnětů, které
mohou zvíře vyprovokovat k útoku na člověka. Ne totiž každý pes, chce být naším
kamarádem. Některá zvířata mají s člověkem špatné životní zkušenosti, a proto často
reagují nepřiměřeně, brání se.
Při nečekaném setkání s cizím psem je třeba zachovat klid, vyvarovat se rychlých a náhlých
pohybů, neutíkat před psem. Nedívat se upřeně psovi do očí. Přímý pohled může iniciovat
psa k útoku. Důležitá je intonace vašeho hlasu, mluvte na něj klidným hlasem. Nechejte se
očichat a tiše vyčkejte. Není-li možné se psovi postavit a odvrátit nebezpečí, otočte se
k němu zády a schovejte ruce.
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Existuje celé desatero jak eliminovat útok psa. Jen klidné jednání však povede k úspěchu.
Demonstrační pomůcky ke zvládnutí psa – jako obojek, náhubek byly přímo využity
k aktivní práci tohoto stanoviště. Děti pracovaly s tajenkou a hledaly správná řešení úkolů.
V pohybové části si vyzkoušely činnosti „Agility“, které zvládají cvičení psi, kteří pak
člověku pomáhají.

9. STANOVIŠTĚ - KONFLIKTY
Toto téma je blízké všem, kteří žijí a pracují v kolektivu, kde se setkávají mnohdy různé
protikladné lidské osobnosti. Tato oblast je zaměřena na:
Vztahy ve třídě mezi dětmi, vztahy mezi dětmi a dospělými, atmosféru a komunikaci
v kolektivu, pozici jednotlivých žáků v kolektivu, pomoc při odhalení šikany, činnosti členů
kolektivu zaměřené na rozvíjení kooperativních vztahů v kolektivu. Různými cíleně
zaměřenými hrami je možné velmi dobře rozvíjet přátelské klima v kolektivu, odhalovat
problematické osobnosti, problémy v mezilidských vyrazím apod. Pro přímé činnosti byly
motivovány pohádkou, kterou si vedoucí hlídky vymyslely na dané téma, a od jejího
obsahu se celá činnost tohoto stanoviště odvíjela.

HODNOCENÍ PROJEKTOVÉHO DNE
HODNOCENÍ ŽÁKŮ- organizátorů:
Žáci 9. ročníku hodnotili projekt Osobní bezpečí formou krátkého dotazníku, který
obsahoval následující otázky:
1.

Moje pocity z přípravy, z vlastní realizace projektu, v čem jsem tápal

2.

Poznatky z vlastního průběhu a reakcí dětí

3.

Jak bych postupoval/a při opakování projektu

4.

Doporučení

POSTŘEHY Z PRAXE:
Ad1. Žáci 9. ročníku, kteří celý projekt pro mladší spolužáky připravovali, měli většinou
smíšené pocity. Zpočátku se obávali, že přípravu nezvládnou, někteří nevěděli, co všechno
by měli ke svému tématu zařadit s ohledem na rozdílné věkové složení žáků 1. stupně.
Naopak někteří si připadali jako „nastávající učitelé“.
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Ad 2. Vlastní realizaci provázela zpočátku témata, která většinu „po první skupině dětí
opustila, protože to bylo úplně fajn“. Shodně žáci hodnotili dobré chování 1. - 3. ročníku,
protože byli pozorní, „…někteří až moc aktivní“ a „určitě si něco zapamatovali a odnesli“.
Čtvrťáci a páťáci byli tvrdším oříškem, protože bylo složitější je všechny zaujmout a udržet
kázeň.
Ad 3. Všichni žáci 9. ročníku by postupovali v podstatě stejně, jen s malými úpravami jako
např.:


zařadili by příště více obrázků



věnovali delší čas přípravě



snažili by se děti ještě víc zabavit



pro uskutečnění by zvolili jiný měsíc v roce

Ad 4. Deváťáci by svým následovníkům doporučili, aby využili co nejvíce názorných
pomůcek a obrázků, aby kladli dětem hodně otázek a naslouchali odpovědím mladších
žáků a hlavně “pevné nervy …“

HODNOCENÍ ŽÁKŮ – pro které byl projekt určen:
Žáci 1. stupně pracovali velmi aktivně ve smíšených skupinách. Starší byli vzorem mladším,
vzájemně si pomáhali při plnění úkolů.
Starší žáci ve skupině brali pěkně ohled na ty nejmenší.
Vzájemná podpora, týmovost a spolupráce.
Projekt hodnotili jako přínosný – dověděli jsme se mnoho nových věcí/ vyzkoušeli jsme si,
jak to funguje v praxi. Teď už budu vědět, co mám dělat, když nastane taková situace.
Bylo to zábavné a přitom poučné.
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KOLO JE MŮJ KAMARÁD -

PRO ŽÁKY

4.

ROČNÍKU

ÚVOD
Projekt „Kolo je můj kamarád“ je součástí projektu „Bezpečná škola“. Je určen pro žáky 4.
ročníku, u kterých prohlubuje znalosti získané v dopravní výchově. Projekt je realizován
metodou „Děti učí děti“ (žáci 8. ročníku). Probíhá v pěti vyučovacích hodinách na
dopravním hřišti pod vedením PK společenských věd.

CÍLE PROJEKTU
Pro 4. ročník:


znát povinnou výbavu kola a ochranné pomůcky cyklisty



naučit se orientovat v dopravních situacích



nacvičit bezpečnou jízdu na kole



ošetřit úrazy způsobené jízdou na kole

Pro 8. ročník:


uvědomit si, co je součástí povinné výbavy kola a jaké jsou ochranné pomůcky
cyklisty



zopakovat si názvy a významy dopravních značek a řešení dopravních situací



prevence úrazů u dětí



komunikovat s mladšími spolužáky



přizpůsobit sdělované informace věku žáků IV. třídy a prezentovat je



vytvořit reálné modelové situace k danému stanovišti

PŘÍPRAVA PROJEKTU
Pro 8. ročník
1.

Příprava proběhne v hodinách předmětu výchova ke zdraví. Vyučující informuje žáky
o připravovaném projektu.

2.

Žáci jsou rozlosováni do šesti skupin. Každá z nich si vybere jedno stanoviště. Žáci
vyhledávají informace k dané problematice (internet, odborná literatura).
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3.

Doma si vyhledají vhodné obrázky.

4.

Ve škole vytvoří koláž, která jim poslouží při prezentaci jako výukový materiál.

5.

Z domu si přinesou rekvizity potřebné pro dané stanoviště.

6.

Vyrobí řidičské průkazy a bodovací kartičky pro žáky IV. třídy.

7.

Nacvičí prezentace jednotlivých stanovišť pod vedením vyučující.

Pro 4. ročník
1.

Třídní učitelka seznámí žáky s obsahem připravovaného projektu.

2.

Rozlosuje žáky do šesti skupin.

ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO DNE
1. STANOVIŠTĚ: „NA KOLE BEZPEČNĚ“
Cíl:
Popsat povinnou výbavu kola a ochranné pomůcky cyklisty.
Postup:
1.

Představení žáků.

2.

Motivační rozhovor.

3.

Seznámení s teorií týkající se daného stanoviště.

4.

Skupina žáků IV. třídy dopíše na připravené obrázky kola a cyklisty povinnou výbavu
a ochranné pomůcky.

5.

Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku.

6.

Žáci IV. třídy přiřazují k obrázkům ceny (např. kolo, přilba, dres, pumpička,
chrániče…).

7.

Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku.

Pomůcky:
Obrázky kola a cyklisty, pumpičky, dresu, přilby, chráničů, blikačky…, lístky s cenami, psací
potřeby.
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2. STANOVIŠTĚ: „KDO UMÍ, JEDE…“
Cíl:
Prokázat zručnost při přípravě na bezpečnou jízdu na kole.
Postup:


Představení žáků



Motivační rozhovor



Seznámení s teorií týkající se daného stanoviště



Jeden z žáků odemkne kolo



Oblékne si reflexní vestu a nasadí si přilbu a chrániče



Na kole odjede k vytyčenému cíli na dopravním hřišti



Co nejrychleji předá ochranné pomůcky a kolo spolužákovi ve skupině (štafeta
na čas).



Žáci VIII. třídy změří čas a zapíší ho na kartičku

Pomůcky:
Kolo, přilba, chrániče, reflexní vesta, zámek na kolo, stopky.

3. STANOVIŠTĚ: „DĚDEČEK BICYKL“
Cíl:
Seznámit se s historickým vývojem jízdních kol a prokázat zručnost při jízdě na kole ve
slalomu kolem kuželů.
Postup:


Představení žáků



Motivační rozhovor



Seznámení s teorií týkající se daného stanoviště



Žáci seřadí obrázky jízdních kol podle historického vývoje



Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku



Žáci projíždí stanovenou trasu kolem kuželů na čas (štafeta)



Žáci VIII. třídy změří čas a zapíší ho na kartičku
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Pomůcky:
Obrázky historických kol, kolo, přilba, chrániče, kužely, stopky.

4. STANOVIŠTĚ: „ KOLO KOLO MLÝNSKÝ“
Cíl:


Vytvořit co nejvíce slov, která obsahují kořen slova kolo - kol



Prokázat zručnost při pomalé jízdě na kole

Postup:
1.

Představení žáků.

2.

Motivační rozhovor.

3.

Seznámení s teorií týkající se daného stanoviště.

4.

Žáci v časovém limitu 5 minut vymyslí a zapíší co nejvíce slov s kořenem kol.

5.

Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku.

6.

Žáci projíždí co nejpomaleji stanovenou trasu (nejde o štafetu, jednotlivé časy žáků
se sečtou).

7.

Žáci VIII. třídy změří a sečtou časy a zapíší na kartičku.

Pomůcky:
Papíry, psací potřeby, kolo, přilba, chrániče, stopky.

5. STANOVIŠTĚ: „ PRVNÍ POMOC“
Cíl:


Ošetřit zranění kamaráda, které si způsobil neopatrnou jízdou na kole



Prokázat zručnost při jízdě na kole kopírováním vytyčené trasy (osmička)

Postup:
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1.

Představení žáků.

2.

Motivační rozhovor.

3.

Seznámení s teorií týkající se daného stanoviště.

4.

Žáci VIII. třídy sehrají připravenou scénku (nebezpečný pád z kola s následkem
poranění hlavy a odřenin).

5.

Žáci IV. třídy poskytují první pomoc.

6.

Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku.

7.

Žáci kopírují co nejpřesněji a nejrychleji stanovenou trasu (štafeta).

8. Žáci VIII. třídy změří čas a zapíší ho na kartičku.
Pomůcky:
Lékárnička, koláž 1. pomoc (vytvořená žáky VIII. třídy), kolo, přilba, chrániče, stopky.

6. STANOVIŠTĚ: „STŮJ, PŘIPRAV SE, JEĎ!“
Cíl:


Uvést názvy dopravních značek a vysvětlit jejich význam



Řešit zadané dopravní situace na křižovatkách



Prokázat zručnost při co nejrychlejší jízdě na kole

Postup:
1.

Představení žáků.

2.

Motivační rozhovor.

3.

Seznámení s teorií týkající se daného stanoviště.

4.

Žáci pojmenují dopravní značky na předloženém papíře a vysvětlí jejich význam.

5.

Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku.

6.

Žáci řeší zadané dopravní situace.

7.

Žáci VIII. třídy vyhodnotí správnost úkolu, bodové hodnocení zapíší na kartičku.

8.

Žáci projedou na kole co nejrychleji, ale bezpečně, stanovenou trasu (štafeta).

9.

Žáci VIII. třídy změří čas a zapíší ho na kartičku.

Pomůcky:
Pracovní list – dopravní značky, křižovatky, psací potřeby, kolo, přilba, chrániče, stopky.

PO ABSOLVOVÁNÍ VŠECH STANOVIŠŤ
1.

Teoretická zkouška - závěrečný dopravní test, který připraví žáci 8. ročníku.

2.

Praktická zkouška - žáci 4. ročníku absolvují jízdu po celém dopravním hřišti
(žáci 8. ročníku stojí na klíčových místech a kontrolují správnost projetí).

3.

Vyhodnocení projektového dne a rozdání řidičských průkazů.
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ROZVRH PROJEKTOVÉHO DNE PRO ŽÁKY 4. ROČNÍK
1. SKUPINA
8:50 - 9:10

1. stanoviště: Na kole bezpečně

9:20 - 9:40

2. stanoviště: Kdo umí, jede

10:00 - 10:20

3. stanoviště: Dědeček Bicykl

10:25 - 10:45

4. stanoviště: Kolo kolo mlýnský

10:55 - 11:15

5. stanoviště: První pomoc

11:20 - 11:40

6. stanoviště: Stůj, připrav se, jeď!

FOTODOKUMENTACE
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PRACOVNÍ LIST 1—NA KOLE BEZPEČNĚ
Doplň:
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PRACOVNÍ LIST 2—NA KOLE BEZPEČNĚ
Doplň:
Proč je dobré nosit přilbu a chrániče?




Marta se chystala ven na kole. Dala si na hlavu ___________.
Na kolena si nasadila ____________ a na oblečení jí zářily žluté _____________. Vydala se
ven se svým plně vybaveným kolem. Rozjela se na kole a spadla…
Martin se chtěl projet na kole. Nevzal si výbavu správného cyklisty. Na oblečení neměl ani
žluté ___________. Neměl jimi vybavené ani kolo. Rozjel se na kole a upadl…
Co se mohlo stát Martě při pádu z kola?

Co se mohlo stát Martinovi při pádu z kola?

HODNOCENÍ PROJEKTU „KOLO JE MŮJ KAMARÁD“ (4. ročník)
1. Celkově hodnotím projekt známkou:

1

2. Jednotlivá stanoviště hodnotím známkou:
Na kole bezpečně:
Kdo umí, jede…:
Dědeček Bicykl:

2

3

4

5

(jako ve škole)

Kolo kolo mlýnský:
První pomoc:
Stůj, připrav se, jeď:

3. Co nového jsem se dozvěděl (a)?

4. Nejobtížnější pro mě bylo:
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HODNOCENÍ PROJEKTU „KOLO JE MŮJ KAMARÁD“ (8. ročník)
1. Celkově hodnotím projekt známkou:

1

2

3

4

5

(jako ve škole)

4. Pozornost a práci žáků čtvrté třídy hodnotím:

1

2

3

4

2. Nejobtížnější pro mě bylo:
3. Co nového jsem se dozvěděl (a)?

5. Připomínky:
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5

(jako ve škole)

BEZPEČNÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA
ÚVOD
Program Bezpečná školní družina vychází z celoročního projektu Bezpečná škola. Ve svých
cílech se zaměřuje na osobní bezpečí a předcházení úrazu ve školní družině a mimo ni.

CÍLE PROJEKTU


seznámit děti s nebezpečím úrazu a možností se před ním chránit



trvalá prevence a upevňování tělesného a duševního zdraví dětí, spolupráce
s rodiči, učiteli a veřejností

FORMY PRÁCE


ve skupině: hry, soutěže, besedy, ankety, testy, přednášky



výstavy, znalostní testy, dopravní hřiště

PLÁN ČINNOSTÍ


celoroční spolupráce s Policií ČR pod názvem Dětská policie



celoroční spolupráce s městskou Policií – Mladý strážník



celoroční spolupráce s HZS,ČČK

1) Prohlídka budovy Policie ČR
práce s policisty, telefonování, nehody


beseda zásady bezpečného chování ve škole i na cestě do školy



nebezpečí v dopravě, na horách v zimě (zimní sporty a úrazy)



praktická ukázka – Dopravní hřiště – Bezpečně na vozovce (kolo, kolečkové
brusle, vybavení kola)



dopravní vycházka – naučit děti rozpoznávat nebezpečí a riziková místa
v dopravě
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2) Návštěva HZS
seznámení s prostředím a prací hasiče


beseda - Požáry spojená s celoroční hrou – Zastav se, lehni si a kutálej!

3) ČČK
po dohodě využití nabídek spolupráce


praktické ukázky První pomoci



účast v soutěži mladých zdravotníků



spolupráce se studenty střední zdravotnické školy, besedy, exkurze



návštěva lékárny, záchranné stanice

Náplň činností projektu je rozdělena do čtyř ročních období:
1) podzim


dětské hry, sport, cesta do školy



chodci: Znáš pravidla?



účastníci silničního provozu



přecházení vozovky



stanice a zastávky MHD



vliv počasí na stav vozovky

2) zima
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dopravní značky a jejich význam



zimní sporty a dětské hry



první pomoc při zranění v silničním provozu, hře a sportu



nebezpečná místa na silnici



nebezpečí v době zimních prázdnin



dodržování bezpečnosti při hrách v domácím prostředí



prevence úrazů

3) jaro


mám dětský dopravní prostředek- jízdní kolo



železniční přejezdy



bezpečná místa pro hry



domácí elektrospotřebiče, nářadí, náčiní



třaskaviny, oheň, elektrický proud



když se stane úraz, důležitá tel. čísla



upevňování návyků chodců v silničním provozu

4) léto


upevňování a procvičování znalosti - dopravní značky



prázdniny - rodinná dovolená, dětské tábory, výlety, prázdniny u prarodičů



co se může stát při sportu, hře, v dopravě, doma, u vody



správná ochrana před slunečním zářením



opakování znalostí o světelných signálech a jejich význam pro bezpečnost
chodců



požární ochrana - hasiči



správná životospráva



vidět a být viděn

průběžně


besedy, protidrogová prevence, nástrahy



návštěva policejní stanice, hasičské zbrojnice, záchranky 1. pomoci



dopravní hřiště



spolupráce s jinými školními družinami



zpracování dokumentace a fotografií z akcí a činností ŠD
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ZÁVĚR


trvalé tipování nástrah a nebezpečí v místech nejčastějších dětských aktivit ve
školní družině, škole, školní jídelně, na hřišti a v jiných prostorách



sledovat, předcházet a odstraňovat příčiny případné šikany

FOTODOKUMENTACE
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JINÉ AKTIVITY A DÍLČÍ PROJEKTY

HASÍK

PRO ŽÁKY

2.

ROČNÍKU

Projekt, určený pro žáky 2. ročníku, je založený na spolupráci školy s hasičským
záchranným sborem. Hasiči seznamují žáky s vybavením a jejich funkcí, besedují. Žáci
v rámci projektu navštíví služebnu.

D OPISY

ŘIDIČŮM PRO ŽÁKY

1. – 3.

ROČNÍKU

Projekt určený pro mladší žáky 1. stupně vychází ze spolupráce s městskou policií. Strážníci
městské policie jsou žákům průvodci v běžném provozu, učí žáky správnému chování a
jednání, poukazují na problémy, přestupky. Žáci v doprovodu strážníků oslovují řidiče na
parkovišti a předávají jim připravené dopisy, v nichž upozorňují řidiče na jednání a chování
dětí v silničním provozu.
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KAM SE POSUNULA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI REALIZOVÁNÍ
PROGRAMU BEZPEČNÁ ŠKOLA
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Realizační tým pracovníků školy se aktivně podílí na naplňování programu a
plánu aktivit a činností Bezpečné školy.



Realizační tým úzce spolupracuje s ostatními pedagogy, rodiči, organizacemi.



Každoročně je zpracováván a následně hodnocen plán činností a aktivit
Bezpečné školy.



Vědomosti a dovednosti z oblasti bezpečí upevňujeme u žáků v každodenní
výchovně vzdělávací práci a v projektových dnech formou „Děti učí děti“.



Všechny ročníky na 1. stupni naplňují program Bezpečná třída, sestavují
Desatero bezpečného chování ve třídě a s ním následně pracují po celý školní
rok.



Témata na 1. stupni základní školy jsou přizpůsobena jednotlivým ročníkům a
spirálovitě se opakují.



Ve škole pracuje dopravní a zdravotnický kroužek a kroužek Zdravý styl života.



Výhodou se stalo rozdělení aktivit a činností do tematických celků dle ročních
období.



Osvědčila se metoda jednotlivých projektových dnů s tematikou Bezpečné
školy. Projekty zpracují žáci 2. stupně vždy pro jednotlivé ročníky na 1. stupni.
Tito starší žáci projektové dny nejen připravují, ale je i realizují, hodnotí a
aktualizují na základě nových poznatků a podnětů vycházejících z autoevaluace
každého dílčího projektu.



Zajímavé jsou projektové dny napříč 1. stupněm, popřípadě napříč školou.
Takové projekty jsou založené na věkově smíšených skupinách, které
spolupracují, komunikují, řeší problémy a modelové situace.



S odstupem času je možné sledovat, že žáci jsou v dané problematice,
informovanější, samostatnější, umí si poradit při vzniku úrazu a nepodléhají
zmatečnému chování. Projevilo se také uvědomělé nošení cyklistické přilby a
ostatních ochranných prvků. V dopravě se chovají zodpovědněji.

ZÁVĚR
Program Bezpečná komunita je zaměřený na snížení incidence a závažnosti úrazů pro
všechny věkové kategorie, ve všech oblastech lidské činnosti.
Zapojením do Mezinárodní sítě bezpečných škol získají žáci mnohem více vědomosti,
dovedností a zkušeností, které jim umožní myslet na své vlastní bezpečí i bezpečí svých
blízkých. V dnešním moderním světě, který obklopuje nás, i naše děti je třeba klást důraz
na vše co je pro naše dítě bezpečné. Nemůžeme je vždy chránit a být jim nablízku jak
bychom chtěli. Učme je tedy, jak mohou sami svým chováním chránit své zdraví.
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NKC
Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2011 založeno
Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC).
Záštitu nad NKC převzala Fakultní nemocnice v Motole, jakožto člen mezinárodní sítě WHO
Zdravých nemocnic. Aktivity NKC směřují k zavedení mezinárodních a regionálních strategií,
doporučení a akčních plánů za účelem snížení mortality a morbidity dětí. NKC se dále podílí
na edukační a vědeckovýzkumné činnosti.
Struktura NKC:


Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného
zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (CÚP):
Činnost centra se zaměřuje na preventivní aktivity v oblasti úrazů a násilí
v kontextu širokého věkového spektra. CÚP designuje školy v rámci programu
Mezinárodní bezpečná škola.



Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně (KDCHOT):
Aktivity jsou zaměřeny především na problematiku dětských traumat, na systém
sběru úrazových dat a jejich analýzu využitelnou pro hodnocení efektivity a
kvality zdravotní péče či preventivní činnosti.



Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK (ÚZDM):
Činnost ústavu je orientována na problematiku veřejného zdraví a sociální
pediatrii. Součástí ústavu je poradna pro studenty.

NKC je úspěšným žadatelem o grant v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014 programu
CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Projekt s názvem „Podpora činnosti národního,
koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (CZ11-PDP2004-2014)“ byl podpořen částkou ve výši 12 208 817 Kč. MZČR dále přispělo částkou ve výši
3 052 047 Kč. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci prostor NKC, výrobu
mobilních a webových aplikací s preventivní tématikou a tisk metodických a edukačních
materiálů pro širokou veřejnost.
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