K N I H A B E S E D Z D O P R A V N Í V Ý CH O V Y
I. ČÁST - TEORETICKÁ VÝUKA NA ŠKOLÁCH
Provozovatel
Beseda od – do hod.
Škola:
Školní rok:
Třída:
Počet žáků:
Třídní učitel (zodpovědná osoba):
Kontaktní spojení ( TEL.)
Datum besedy:
Hodina besedy:
Besedu provedl:
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neprobranou látku z dopravní nauky označ X

PŘEHLED ZNALOSTÍ CHODCE:
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Části komunikace – vozovka, chodník, obrubník, silnice (ulice), krajnice, křižovatka, nástupní ostrůvky, zastávky, železniční přejezdy
Bezpečná místa pro hry a zábavy dětí – jízda na „dětských dopravních prostředcích“ (koloběžka, tříkolka, kolečkové brusle, skateboard, atp.),
kam nesmí chodec vstupovat
Pravidla pro chůzi v provozu po chodníku, po silnici, kde není chodník, vyhýbání, přecházení, přecházení vozovky (volba místa, podchod, nadchod,
semafor, přecházení mezi vozidly, vyznačený přechod), význam světelných signálů pro chodce. Počínání chodce ve zvláštních případech: chodec
nesoucí břemeno, tlačící nebo táhnoucí vozík.
Chování na místě dopravní nehody.
Nebezpečná místa pro chůzi po silnici.
Chování cestujících, spolujezdců
Dopravní značky – význam a rozdělení
přechod pro chodce (značka vodorovná a svislá)
podchod nebo nadchod
značky označující nebezpečná místa na silnici (Práce na silnici, Padající kamení, Železniční přejezdy) Stezka pro cyklisty, Stezka pro chodce
a cyklisty), Obec, Konec obce, Obytná zóna, Pěší zóna, Nemocnice, první pomoc, Telefon atp.
Značky označující místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán: Stezka pro cyklisty, Zákaz vstupu chodců, Dálnice, Silnice pro motorová vozidla
Přenosné a proměnné dopravní značení – funkce a význam
Hodnocení a rozlišování správného a chybného chování chodců
Základní normy slušnosti, zdvořilosti a ohleduplnosti v dopravě
PŘEHLED ZNALOSTÍ CYKLISTY:
vyjíždění od okraje vozovky, vjíždění na silnici
jízda u pravého okraje vozovky
zastavování
objíždění překážky
odbočování
řazení před křižovatkou
projíždění křižovatky (pravidla o přednosti v jízdě)
místa, kde je cyklistům vjezd zakázán
chůze s jízdním kolem
znamení o změně směru jízdy
Povinnost řidiče - cyklisty: (věk cyklisty)
používání cyklistické přilby
rychlost jízdy
bezpečná vzdálenost
zvuková výstražná znamení
osvětlení vozidel
výbava jízdního kola
opuštění vozidla (kola)
oprávnění k zastavování (pokuty)
řízení provozu na křižovatkách
Dopravní značky:
zákazy vjezdu
zákazy odbočování
přikázané směry jízdy a objíždění
určující přednost v jízdě na křižovatkách
omezení rychlosti
zákazy stání a zastavení
zákaz předjíždění
přednost před protijedoucími vozidly
přednost protijedoucích vozidel
jízdní pruhy před křižovatkou
zákaz zvukových výstražných znamení
dopravní značky sloužící k orientaci a podávající informace
Vzájemná závislost jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích
Rozlišování zkušených chodců a řidičů, začátečníků, riskujících, zbrklých, neopatrných, nedodržujících pravidla, hodnocení nebezpečných a zakázaných
způsobů jízdy
Význam správného zřetelného jednání a chování pro bezpečnost vlastní i druhých účastníků provozu na pozemních komunikacích
Kritické hodnocení, důvody nekázně, orientace na silnici, volba bezpečné trasy
Význam úprav a oprav na pozemních komunikací
Důležitá telefonní čísla
Rozdělení druhů dopravy a její význam
Přehled statistiky nehod (celkově a v okolí školy), seznámení s nebezpečnými místy v okolí školy

