
ÚČAST VŠECH ŠKOL A DALŠÍCH ZÁJEMCŮ ZDARMA

JEDU S PŘEHLEDEM
Preventivní a vzdělávací program v dopravě pro žáky 
základních škol v rámci projektu Dny bezpečnosti pro ZŠ 
financovaného z prostředků Fondu zábrany škod



  

 » Jedu s přehledem je vytvořen v souladu s platným rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní školy.

 » Vychází se závěrů srovnávacího testování České školní inspekce, které proběhlo na  
podzim roku 2018.

 » Praktická činnost rozšiřuje vzdělávací oblast Člověk a zdraví.
 » Netradiční formou je prezentováno BOZP.

O projektu
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Program
Jedu s přehledem je interaktivní bezpečnostně vzdělávací program určený pro žáky druhého 

stupně základních škol a tomu odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Během každé přednášky je proškoleno150 účastníků rozdělených na 3 skupiny.

Obsah programu je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Personální zajištění:

1 lektor 4 lektoři

Teoretická část Praktická část
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Teoretická část
V teoretické části přednášky si žáci připomenou a rozšíří povědomí  

o bezpečnosti silničního provozu.

Hlavní témata:

 » používání reflexních prvků
 » nauka o zdravovědě
 » vliv alkoholu a drog na chování účastníka silničního provozu 
 » vysvětlení aktivních a pasivních bezpečnostních prvků vozidel
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Praktická část
Praktickou část tvoří čtyři stanoviště, na kterých si žáci zábavnou a nenucenou formou procvičí 

znalosti nabyté v teoretické části. Poslední díl praktické výuky probíhá ve venkovních prostorách 
školy a v případě špatného počasí naši lektoři zajistí přístřešek.

Hlavní témata:

1. stanoviště
Chování cyklisty v silničním provozu vč. 

bezpečnostní výbavy s rozšířením na 
vlastnosti a rizika tzv. elektrovozítek.

2. stanoviště
Praktické cvičení první pomoci zaměřené na 

zdravotní újmy po autonehodě.

3. stanoviště
Vliv omamných a psychotropních látek na 

chování a psychiku účastníků  
silničního provozu.

4. stanoviště
Praktická ukázka aktivních a pasivních 

bezpečnostních prvků vozidel.
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08:00 - 09:15
09:30 - 11:00
09:30 - 10:45
11:00 - 12:30
11:00 - 12:15
12:30 - 14:00

teoretická část 1. skupina
praktická část 1. skupina
teoretická část 2. skupina
praktická část 2.skupina
teoretická část 3. skupina
praktická část 3. skupina

Časový harmonogram
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DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001/9
149 00 Praha 4

Tel:.: +420 267 288 111
E-mail: info.cz@dekra.com

Markéta Marynčáková
Organizátor projektu

Tel.: +420 725 881 934
E-mail: marketa.maryncakova@dekra.com
www.dekra.cz/jedusprehledem

Děkujeme za pozornost.
Těšíme se na setkání s Vašimi žáky.

Partner projektu

Kontaktujte nás
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