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Název předmětu Dopravní výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Volitelný předmět Dopravní výchova se zaměřuje především na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na 
pozemních komunikacích. Starší žáci mají také možnost naučit se dobře a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské 
návyky.
Je nabízen pouze žákům 9. roč.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

9. roč. - 1 hodina týdně

Kompetence k učení:
KU1, KU2
Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence k řešení problémů:
KŘP1, KŘP3, KŘP5
Vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí 
a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností. 
Kompetence komunikativní:
KK1, KK2
Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje. 
Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i 
ústním projevu.
Kompetence občanské:
KO2, KO3, KO5
Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
KP1
Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje 
se na změněné nebo nové pracovní podmínky. 

  



Dopravní výchova 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Uvědomí si škodlivost jednotlivých typů dopravy na životní prostředí.
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu.

DOPRAVA
Typy dopravy
Dopravní nehodovost
Silniční síť a životní prostředí

Naplánuje bezpečnou cestu, vyhodnotí riziková místa.

CHODEC
Orientace v provozu a na cestách
Dopravní značky a pravidla pro chodce
Bezpečnost na silnici

Orientuje se v dopravních značkách a základních pravidlech bezpečného provozu.

Zná základní ustanovení o povinnostech účastníků silničního provozu.
Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých částí jízdního kola.
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy

CYKLISTA
Technické požadavky na jízdní kola
Dopravní značky
Křižovatky
Pravidla silničního provozu
Konfliktní situace a jejich řešení
Jízda na jízdním kole – praktické dovednosti
Základní opravy jízdního kola - praktické dovednosti

Poskytne první pomoc při úrazu.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání v dopravním provozu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy ve vztahu k dopravě, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví.
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