
 

PRAVIDLA bezpečného chování pro děti 
 
 

Nejrizikovější skupinou populace jsou bezesporu naše děti. V rámci celé 
České republiky dochází často k případům, kdy se děti stávají obětí trestné 
činnosti. Nebezpečí na ně číhá na každém kroku. Je proto nezbytné vštěpovat 
jim neustále  zásady bezpečného chování, zejména při kontaktu s cizími lidmi.  
 
Policie ČR - Praha venkov  a Městská policie Mníšek pod Brdy by touto cestou 
chtěli vyzvat pedagogy a rodiče, aby svým dětem připomněli několik 
nejdůležitějších zásad. 
 
 

 Buďte pozorní - nebezpečí je možné čekat od cizích mužů i žen. 

 Dveře bytu otevírej jen známým lidem – využívej kukátko a dveřní 

řetízek. 

 Nenos klíče viditelně  a nezapomínej vždy řádně zamknout při 

odchodu z domova dveře.  

 Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší, mimo 

domov se pohybuj společně s kamarády nebo spolužáky ve větších 

skupinkách. 

 Neber si od cizích osob žádné dárky (bonbóny, pamlsky, hry, 

mobil) a nikam s nimi nechoď. 

 Nesedej si nikdy do cizího auta  k neznámým lidem. 

 Nejezdi autostopem. 

 Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuj s nimi 

do výtahu,  raději jdi pěšky. 

 Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další osobní 

údaje, stejně tak ani do telefonu nesděluj, že rodiče nejsou doma. 

 Pokud Tě někdo cizí bude na ulici obtěžovat, řekni, že Ti jdou 

rodiče naproti nebo rovnou křič a volej. 

 Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, když tobě 

nebo kamarádům někdo ubližuje. 

 Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned 

pomoc. Věc neprodleně oznam. Když se staneš svědkem, že tvůj 

kamarád nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím člověkem, 

pokus se zapamatovat si popis této osoby (oblečení, výška, věk, 

tetování…) nebo vozidla (státní poznávací značka, barva, výrobce). 

 

Těchto několik základních rad a informací může v budoucnu napomoci tomu, 
že se vaše děti nebo jejich kamarádi nestanou obětí trestné činnosti. 
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