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Úvod

Zdravotnické školy mají prvoøadý zájem pomáhat 
pøi záchranì lidského života a mají také povinnost 
vychovávat kvalitní odborníky, schopné zasáhnout 
i v mimoøádné situaci. Výuce pøedlékaøské první 
pomoci není bohužel dán dostateèný prostor ani 
v uèebních osnovách základních a støedních škol. Protože 
naše škola má k této výuce pomìrnì dobré materiální vyba-
vení a vìkový rozdíl školených a školitelù je psychologicky 
výhodný, rozhodli jsme se realizovat tento projekt. 

Metodika

Projekt reaguje na metodickou pøíruèku MŠMT ÈR 
z kvìtna 1999 Ochrana èlovìka za mimoøádných situ-
ací (Vìstník MŠMT è. 6 z roku 1999). Pøíruèka vyšla 
na základì pokynu MŠMT, který ukládá základním 
a støedním školám zaèlenit do vzdìlávacích programù 
tematiku ochrany èlovìka za mimoøádných situací. Sou-
èástí této tematiky je i poskytování první pomoci. 
• První èást projektu se vìnuje prevenci. Seznamuje žáky 

se situacemi, za nichž vznikají urèitá poškození zdra-
ví. Jsou zde rovnìž metodická doporuèení na zpùsob 
vedení výuky a na cvièení.

• Druhá èást projektu se zamìøuje na výuku první 
pomoci žákù støedních a základních škol v rozsahu 
pokynu MŠMT. Tato èást je tvoøena cyklem pøednášek 
a praktických cvièení. Uèitelé støedních a základních 

škol si mohou objednat podle vlastního zájmu buï celý 
cyklus, nebo jen vybraná témata.
Cílem projektu bylo poskytnout žákùm základních 

a støedních škol teoretické informace o nejèastìjších 
poruchách zdraví zpùsobených rùznými druhy úrazù, 
dovést žáky k pochopení nutnosti dodržovat preventiv-
ní protiúrazová opatøení a nauèit je rozlišovat poruchy 
zdraví ohrožující život od banálních až po velice závažné 
a zároveò je vést k uvìdomìní si nejen osobní zodpovìd-
nosti za poskytnutí první pomoci postiženému obèanu, 
ale také minimalizaci možnosti vlastního poškození 
zdraví.

K projektu byly vytvoøeny dotazníky pro uèitele, kteøí 
si výuku objednali, a dotazníky pro žáky, kteøí výuku 
absolvovali. 

Hlavním kritériem projektu byl poèet vyškolených 
žákù, spokojenost uèitelù i žákù s kvalitou výchovnì-
preventivního programu. Vyhodnocení efektu spo-
èívalo v celoroèní evidenci poètu vyškolených žákù 
a témat. Dále byly zpracovávány dotazníky pro uèitele 
a žáky, kteøí výcvikem prošli. V závìru roku byl celý 
projekt statisticky zpracován a vyhodnocen a navrženo 
opatøení ke zkvalitnìní výuky prevence úrazù a první 
pomoci na støedních a základních školách.

PREVENCE ÚRAZŮ A POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI NEJEN 
ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

PREVENTION OF ACCIDENTS AND PROVIDING FIRST AID NOT ONLY IN EMERGENCY 
OR EXTRAORDINARY SITUATION

ALENA FRANCOVÁ

Vyšší odborná škola a Støední škola veterinární, zemìdìlská a zdravotnická, Tøebíè 

SOUHRN

V prùbìhu roku 2006 bylo na základních a støedních školách vyškoleno ve výuce první pomoci celkem 1201 žákù. Celkem 
bylo odpøednášeno 173 hodin. Žákùm osmých a devátých roèníkù byl po absolvování pøednášek zadáván krátký znalostní test. 
Správnou odpovìï volilo 74 % respondentù, neúplnou 18 % respondentù a nesprávnou odpovìï pouze 8 % respondentù.  

Cíl projektu byl tedy naplnìn. Jedním z významných výsledkù je, že žák deváté tøídy (úèastník projektu) svým kvalifikovaným 
jednáním zachránil život tonoucímu mladému muži. 

Klíèová slova: pøedlékaøská první pomoc, žáci, škola, znalost, zdraví

SUMMARY

During the year 2006 approximately 1,201 pupils and students of primary and secondery schools were instructed in providing first aid 
which comprised a total of 173 lessons. A short knowledge test was given to the 8th and 9th levels pupils after finishing the lessons.

Conclusion from the test is, the target was completed. One of the significant results is that a 9th grade pupil (participant in 
this project) saved the life of a drowning young man thanks to his qualified approach.

Key words: Pre-Medical First Aid, pupils and students, school, knowledge, health
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B. PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNÌ-PATOLOGICKÝCH JEVÙ 
U DÌTÍ A MLÁDEŽE

JAK SE (NE)STÁT ZÁVISLÁKEM

HOW (NOT) TO BECOME AN ADDICT

ALENA NEUMANOVÁ, PAVLA VOKŘÍNKOVÁ, ZDEŇKA ŽIDKOVÁ

Výsledky

V prùbìhu roku 2006 bylo v rámci projektu na 
základních a støedních školách vyškoleno celkem 1201 
žákù. Celkem bylo odpøednášeno 173 hodin. Žákùm 
osmých a devátých roèníkù byl po absolvování pøedná-
šek zadáván krátký znalostní test. Test obsahoval sedm 
testových položek s kritérii: správná odpovìï, neúplná 
odpovìï a nesprávná odpovìï. Procentuální úspìš-
nost v uvedených kritériích byla: správnou odpovìï 
volilo 74 % respondentù, neúplnou 18 % respondentù 
a nesprávnou odpovìï 8 % respondentù. Cíl projektu 
byl tedy naplnìn. Svìdèí o tom i fakt, že žák deváté tøí-
dy (úèastník projektu) svým kvalifikovaným jednáním 
zachránil život tonoucímu mladému muži. 

Kromì základních a støedních škol se pokoušíme 
naši nabídku smìrovat i do mateøských škol. Naše 

žákynì formou vyprávìní pøíbìhu „Anièka spadla 
z kola“ pøibližovaly dìtem problematiku první pomoci 
– obvazovou techniku a zásady první pomoci.  

Další možností realizace výuky pøedlékaøské první 
pomoci se nabízejí ve spolupráci s Policií Èeské republiky 
pøi organizaci dopravního odpoledne ve mìstì Tøebíèi.  

Projekt byl realizován s finanèní podporou dotaèního pro-
gramu MZ „Národní program zdraví – Projekty podpory 
zdraví“.
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a Støední škola veterinární, zemìdìlská a zdravotnická
Žižkova 505

674 01 Tøebíè
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