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Abstrakt 

 

Cílem této bakalářské práce je zachytit problematiku příčiny úrazu dětí, zásad 

bezpečného chování žáků ve škole a během volnočasových aktivit žáků na prvním stupni 

základní školy, a poskytování první pomoci žáky prvního stupně základní školy. 

V první, teoretické části práce jsou stručně popsány příčiny a důsledky žákovských 

školních úrazů a základy didaktiky poskytování první pomoci, jež jsou důležité pro další 

uchopení problematiky poskytnutí základní první pomoci žákem či učitelem a nácvik 

krizových situací. Jsou zde rozebrány cíle výuky poskytování první pomoci, vzdělávací 

programy a obsah výuky z nich vyplývající. Současně je zde řešena problematika volby 

výukové metody včetně didaktických prostředků používaných ve výuce poskytování 

první pomoci. 

Druhá, praktická část se týká stanovení hypotéz, vstupního dotazníku ke zjištění 

povědomí žáků o pravidlech poskytování první pomoci před edukací a výstupního 

dotazníku po výuce. Je zde poměřován stupeň znalostí, získaných výukou. Dále se 

praktická část zaměřuje na ověření praktických dovedností žáků při poskytování první 

pomoci.  

Třetí část je zaměřena na zhodnocení splnění stanovených cílů, vyhodnocení hypotéz 

a jsou zde formulována doporučení pro další upevňování vědomostí žáků při poskytování 

první pomoci včetně kontinuity vzdělávání na vyšších stupních škol.  

 

 

Klíčová slova: školní úraz, bezpečnost, první pomoc, cíle výuky, vzdělávací program, 

výukové metody, diagnostika, didaktické prostředky, klíčové kompetence 

  



 

 

Abstract 

 

       The aim of this thesis is to capture the issue of the principles of safe behavior of 

pupils in school and during leisure activities of pupils at primary school and providing 

first aid by primary school pupils. 

The first part of the thesis briefly describes the fundamentals of first aid provisioning, 

which are important for further understanding of the issue of providing the first aid by a 

pupil or teacher and practicing crisis situations. First aid, teaching programs and the 

content of teaching are discussed. At the same time, the issue of the choice of teaching 

method, including didactic means used in teaching first aid, is addressed. 

The second part deals with the practical part, such as the determination of hypotheses, 

the input questionnaire to find out the pupils' awareness of the rules of providing first aid 

before education and the output questionnaire after education. The degree of knowledge 

acquired by education is measured here. Also, the practical part focuses on verifying the 

practical skills of pupils in providing first aid. 

The third part is focused on fulfilling the set goals, evaluating hypotheses and 

recommendations for further strengthening of pupils' knowledge in providing first aid. 

 

 

Keywords: school injury, safety, first aid, teaching objectives, educational program, 

teaching methods, diagnostics, didactic means, key competencies 

 

 

  



 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................. - 1 - 

TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... - 3 - 
1.1 Úraz ............................................................................................................... - 4 - 
1.2 Historie První pomoci ................................................................................... - 4 - 
1.3 Historie znaku „Červený kříž, Červený půlměsíc a Červený krystal“ .......... - 5 - 
1.4 Definice pojmu školní úraz ........................................................................... - 6 - 

1.5 Stávající metodika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole ................... - 7 - 
1.6 Epidemiologie školních úrazů ....................................................................... - 9 - 
1.7 Hlavní rizika školních činností.................................................................... - 11 - 
1.8 Školní úrazy ................................................................................................ - 11 - 

1.9 Příčiny školních úrazů ................................................................................. - 13 - 
1.10 Statistika školní úrazovosti ...................................................................... - 16 - 
Současná situace v oblasti školní úrazovosti ......................................................... - 18 - 
1.11 Evidence úrazů dětí, žáků a studentů ...................................................... - 20 - 

1.12 Zásady první pomoci ............................................................................... - 26 - 
1.13 Příručka první pomoci – Desatero případů .............................................. - 28 - 
1.14 Současný systém výuky bezpečnosti a první pomoci .............................. - 35 - 

1.15 Výchozí principy ..................................................................................... - 45 - 
1.16 Výuka bezpečnosti a předcházení úrazům .............................................. - 46 - 
1.17 Stanovení konkrétních hypotéz a cílů bakalářské práce .......................... - 46 - 

PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................... - 48 - 
2.1 Způsob realizace praktické části ................................................................. - 49 - 

2.2 Klíčové kompetence .................................................................................... - 49 - 
2.3 Příprava na hodinu ...................................................................................... - 51 - 

2.4 Charakteristika jednotlivých tříd ................................................................. - 55 - 
2.5 Výsledky testů praktické části ..................................................................... - 58 - 

3 Vyhodnocení hypotéz ........................................................................................ - 76 - 
4 Závěr .................................................................................................................. - 77 - 
5 Seznam literatury ............................................................................................... - 80 - 

6 Seznam zkratek .................................................................................................. - 83 - 

7 Přílohy ................................................................................................................ - 84 - 
7.1 Záznam o úrazu ........................................................................................... - 84 - 
7.2 Dotazník ověřovacího a závěrečného testu ................................................. - 85 - 
7.3 Výukové Pracovní listy ............................................................................... - 91 - 

7.4 Dotazník – Ukázka vyplnění ověřovacího testu žáky 2.ročníku ................. - 96 - 
7.5 Dotazník - Výsledky vyplnění závěrečného testu žáky 2.ročníku ............ - 102 - 
7.6 Ukázky z praktického cvičení první pomoci žáků 2.ročníku .................... - 108 - 

7.7 Hodnotící posudky .................................................................................... - 112 - 
 

 

  



- 1 - 

 

 

Úvod 

Charakteristickým rysem současné doby je bouřlivý rozvoj vědy, techniky a nových 

technologií odpovídajících již v řadě oborů požadavkům a nárokům života v podmínkách 

třetího tisíciletí. Prakticky již od útlého věku se tak mladí lidé setkávají s vymoženostmi 

i následky výzkumu a technického rozvoje. Technický pokrok a jeho vlivy se tak stávají 

každodenní součástí života lidí, tedy i dětí.  

Tento vývoj však, vedle zdokonalování a urychlování šíření informací, metod a 

podmínek vzdělávání, zákonitě vyvolává řadu nových nároků a požadavků na rozsah a 

trvalou obnovu znalostí a praktických návyků na každého jednotlivce, zvláště školáků. 

Znamená to i jejich přípravu na nové, často nečekané, životní situace.  

Ještě před několika desetiletími byl denní program školáka převážně naplněn, vedle 

školních povinností, pohybem v přírodě, na hřištích, prostě fyzickou aktivitou 

s vrstevníky. To se však postupně změnilo. Mobilní telefon, tablet, počítač, 3G systémy 

často pohltily významnou část zájmu a denní náplně života dětí a to jak v rodině, ve škole 

i mimo ně. Nejsou řídké případy, kdy se vlivy sedavého života promítají negativně i do 

následných pohybových aktivit školáků a nesou s sebou i vyšší rizika náhodných úrazů a 

zdravotního poškození. A to je pouze jedna část příčin a nebezpečí, se kterými se může 

školák v běžném každodenním provozu setkat. Proto je nutné usilovat o vyváženost 

forem a metod výchovy, vzdělávání a získávání praktických zkušeností a návyků školáků. 

Připravovat školáky v duchu těchto záměrů však také znamená věnovat pozornost 

předcházení vzniku rizikových situací a také přípravě jejich správného chování a jednání 

v situaci, kdy se stanou přímými účastníky nehody.    

Nedílnou součástí tohoto procesu přípravy dětí pro život ve stále náročnějších 

podmínkách městských, ale i venkovských sídelních aglomerací je systém prevence. Jde 

o cílevědomou a systematickou přípravu, zvláště školáků, k orientaci v nečekaných 

životních situacích, často představujících ohrožení zdraví či dokonce života a to nejen 

dítěte, ale i ostatních účastníků případné nehody. Jestliže školák ví jak se zachovat, jak 

postupovat v kritické situaci často neváhá použít svých znalostí z preventivní přípravy a 

pokusit se  pomoci postižené osobě. Třeba formou přivolání odborné pomoci – lékaře, 
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policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby, někdy i v kombinaci s využitím svých 

znalosti z oblasti první pomoci k dočasnému ošetření postiženého.  

Jde zde o vytváření a následné uplatňování potřebných psychických, znalostních, 

volních a praktických předpokladů pro správné chování školáka v, pro něj nezvyklé, 

mezní situaci. Právě v tomto procesu prevence má své nezastupitelné místo příprava 

školáků k poskytnutí, ale i k případnému přijetí první pomoci.   

Vzhledem ke skutečnosti, že většina úrazů dětí se stane ve věku 6-15 let, je nutno 

primární prevenci zacílit na tuto věkovou skupinu. Sekundární prevence dětských úrazů 

si klade za cíl, ochránit dítě, které je již reálně ohroženo určitým negativním jevem nebo 

prostředím. Je zaměřena zejména na poskytnutí kvalitní první pomoci, s cílem 

minimalizovat negativní důsledky vzniklého úrazu a urychlit návrat dítěte zpět do 

normálního života při zachování jeho plného zdraví a zkrácení doby rekonvalescence. S 

nácvikem první pomoci je nutné začít již na primárním stupni vzdělávací soustavy, aby 

žáci tyto dovednosti mohli zúročit i v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělání - Člověk a jeho svět.     

Tato práce má charakter teoreticko-empirický. Jejím cílem je popsat co je a co není 

školní úraz, příčiny a důsledky školních úrazů a způsob minimalizace poškození a 

trvalých následků úrazů ve školách a školních zařízeních formou poskytnutí kvalitní 

laické první pomoci žáky.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

1.1 Úraz 

Úrazem se obecně rozumí tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli 

poškozeného náhlým a násilným působením zevních sil. V moderní společnosti je 

pozorován trend nárůstu počtu úrazů a rovněž narůstá jejich závažnost. Na vzniku úrazu 

se podílí velká řada faktorů zejména moderní styl a rytmus života, rozvoj adrenalinových 

sportů a motorismus. Jak vyplývá ze světových statistik, úraz je hlavní příčinou úmrtí ve 

věkové skupině 1 – 44 let. I v České republice je úmrtnost na veškeré úrazy dle ÚZIS 

velmi vysoká, což je dáno i tím, že přibývají těžší a závažnější úrazy. V různých státech 

je evidence úrazů na rozdílné úrovni a jednotlivé státy používají nejednotné klasifikace, 

takže mezinárodní srovnávání úrazovosti je komplikované. (Dětské úrazy, FN Brno 

[online]. [cit. 2019-04-05]). 

 

1.2 Historie První pomoci 

Již od roku 1864 se snažili jednotlivé národní společnosti Červeného kříže vytvářet 

samaritské spolky – sanitní kolony pro časy válečné i mírové. První civilní ambulance se 

objevila v roce 1878 v ulicích anglického města Margate v hrabství Kent. Byl to 

jednoduchý vozík tažený  jedním koněm nebo byl tlačen ručně. Až později, po roce 1883, 

se začala používat ambulance se čtyřmi koly na pneumatikách, tažená ovšem ještě koněm. 

Zdravotnická nosítka a kufřík první pomoci vyvinul český lékař Matyáš Žďárský (*1856, 

+1940). V roce 1881 byla z popudu Prof. MUDr. Jaromíra von Mundy ve Vídni založena 

dobrovolná ochranná společnost pro poskytování první pomoci při neštěstích. Lze tedy 

opodstatněně tvrdit, že dr. J. Mundy (*3. října 1822, +2. srpna 1894) je zakladatelem 

všeobecného záchranářství. Válečná chirurgie tedy položila základy dnešní urgentní 

medicíny (Dvořáček David, DiS  [online]. [cit. 2019-04-05]) 
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1.3 Historie znaku „Červený kříž, Červený půlměsíc a Červený 

krystal“ 

„Již při založení Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1863 byl za 

oficiální znak zvolen červený kříž v bílém poli, složený ze známých 9 čtverců (5 

červených a 4 bílé). Obrácené barvy švýcarské vlajky symbolizovaly projev úcty zemí, 

kde se mezinárodní organizace Červeného kříže zrodila a kde nalezla dodnes své sídlo. 

Symbol červeného kříže na bílém pozadí byl vytvořen za určitým účelem: zajistit v době 

války ochranu nejen zraněných ale i těch, kteří o ně pečují. Jakékoliv zneužití tohoto 

znaku zavedeného ženevskou konvencí z roku 1864 – například převoz jednotek v 

sanitním voze nebo umístění vlajky s červeným křížem na skladu munice – je dodnes 

považováno nejen za porušení mezinárodního práva, nýbrž i ohrožením vlastního pojmu 

ochrany, který tento znak představuje. Státy, smluvní strany ženevských konvencí mají 

tedy povinnost upravit přesnými předpisy užívání tohoto symbolu. Mohou jej užívat 

výhradně vozidla, letadla, lodě, budovy, zařízení a personál vyhrazený pro péči o zraněné 

a jejich převoz. Současně je tudíž zakázáno jakékoliv použití symbolu červeného kříže 

nebo červeného půlměsíce za komerčními nebo reklamními účely. Existuje přesto jedna 

výjimka: národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou oprávněny 

používat znaku k označení svého vlastnictví (místností, vozidel, materiálu) a svého 

personálu, který často nosí uniformu nebo odznak, emblém musí však zůstat malých 

rozměrů, aby nemohlo docházet k jeho záměně s ochranným znakem v době války. 

(Dvořáček David, DiS. [online]. [cit. 2019-04-05]) 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže má v současné době dva oficiální znaky (v 

jednom období mělo dokonce tři znaky) – červený kříž a červený krystal. Až do roku 

1876 se používal výlučně Červený kříž, v listopadu 1876 oznámilo Turecko, které již půl 

roku válčilo s Ruskem, do Švýcarska, které je depozitářem ženevských úmluv, že znak 

červeného kříže uráží náboženská cítění jeho mohamedánských vojáků, a že proto přijímá 

pro značení svých zdravotníků a sanitních vozidel znak červeného půlměsíce. Znak 

Červeného kříže ale žádný náboženský význam nemá. Příkladu Turecka následovala brzy 

řada arabských a dalších zemí vyznávajících islám. Tak se zrodil další znak, který je však 

mezinárodně uznán až od roku 1929. Třetí znak – červený lev a slunce – byl používán 

pouze v letech 1923 – 1979 v jediné zemi světa, v Iránu (Persie), za vlády dynastie 
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Pahláví. Byl však v uvedeném období rovněž oficiálně uznáván na mezinárodní úrovni. 

(Dvořáček David, [online]. [cit. 2019-04-05]) 

Od prosince 2005 k těmto dvěma rozeznávacím znakům přibyl třetí – tzv. červený 

krystal na bílém pozadí. Jeho přijetí schválila Diplomatická konference, která se sešla v 

Ženevě, 6. prosince 2005. Pro národní společnosti Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce tak vzniká možnost užívat v identifikaci funkci znak červeného krystalu 

doplněný uprostřed znakem národní společnosti, což v budoucnu umožní přijeti izraelské 

organizace Davidovy hvězdy do Hnutí ČK a ČP. Podstatné je, že se přijetím tohoto třetího 

rozeznávacího znaku do budoucna nemění ani název Mezinárodního výboru Červeného 

kříže, ani Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a pochopitelně 

také ani Českého červeného kříže.“ (Dvořáček David, DiS. [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

Obr. 1 – Znak Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Červeného krystalu 

 

1.4 Definice pojmu školní úraz 

Definice školního úrazu je poněkud jiná, než obecná definice úrazu jako takového. 

Přesná definice školního úrazu je uvedena v Metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12 2005, 

zveřejněném ve Věstníku MŠMT, Ročník LXII, sešit 2, únor 2006. Dle čl. 21 tohoto 

metodického pokynu, který stanoví, že školním úrazem žáků se rozumí úraz, který se stal 

žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb. Jak je dále uvedeno, jedná se zejména o úrazy žáků na výletech, 

vycházkách, zájezdech, putováních, exkurzích, při výuce plavání a při koupání, při 

http://www.detibezurazu.cz/prevence-urazu/skolni-urazy/
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lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti 

na soutěžích a přehlídkách. Školní úraz je zde rovněž vymezen negativně. Úrazem žáků 

není úraz, který se stane žákům na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo a zpět, 

jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu. 

(Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-05] ) 

 

1.5 Stávající metodika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole 

 

Školy a školská zařízení (dále jen souhrnně „školy“) jsou při vzdělávání, s ním přímo 

souvisejících činnostech, při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním 

fyziologickým potřebám dětí a mají ve svém prostředí vytvářet podmínky pro zdravý 

vývoj dětí a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školy při svých 

činnostech zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí nejen při vzdělávání, ale i s ním 

přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Školy mají za 

povinnost poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany 

zdraví. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-05]) 

Tento důležitý úkol školy je řešen ve dvou základních rovinách, jednak vlastním 

stanovením postupů škol při ochraně zdraví žáků: 

1. Vyhláška MŠMT 

2. Metodický pokyn 

3. Školní řád 

a jednak zaměřením výuky žáků na zásady bezpečného chování a poskytování první 

pomoci: 

1. Rámcové vzdělávací programy 

2. Školní vzdělávací plány 

3. Učivo jednotlivých předmětů 

V metodickém pokynu jsou v jednotlivých článcích uvedeny základní minimální 

požadavky u jednotlivých školních akcí tak, aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost a 

ochrana zdraví dětí, žáků, při nejrůznějších školních aktivitách. (Dětské úrazy, FN Brno 

[online]. [cit. 2019-04-05]) 
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Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání ve školách 

a při činnostech s ním souvisejících stanovuje MŠMT vyhláškou. Školy jsou povinny vést 

přesnou evidenci úrazů, k nimž došlo při školních činnostech. Úrazovost ve školních 

zařízeních je sledována Českou školní inspekcí (ČŠI). V knize úrazů se evidují všechny 

školní úrazy, ke kterým došlo při školních činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-

05]) 

Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem je nepřítomnost dítěte ve škole 

delší než 2 vyučovací dny po sobě jdoucí, vyhotovuje škola záznamy o úrazu na 

předepsaných formulářích (Příloha 7.1). Povinnost hlášení úrazů České školní inspekci 

mají ředitelé mateřských, základních i středních škol. Záznam o úrazu je školou zasílán 

zdravotní pojišťovně poškozeného, příslušnému inspektorátu České školní inspekce a 

České školní inspekci. Hlášení úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu 

jeho zákonnému zástupci. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s 

úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá 

škola rovněž hlášení Policii ČR. Pokud úraz vznikne při praktickém vyučování žáků 

středních škol nebo vyšších odborných škol, podá škola hlášení rovněž příslušnému 

oblastnímu inspektorátu práce, popřípadě příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. 

(Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-05]) 

Prevencí obecně rozumíme soubor opatření a aktivit, které jsou zaměřeny na 

snižování či úplnou eliminaci rizik výskytu určitých negativně působících životních 

situací, stavů a jevů na člověka jako jedince či skupinu lidí. Prevencí dětských úrazů jsou 

myšleny všechny programy, akce a opatření, která mají zamezit vzniku dětského úrazu, 

snížit následky a negativní jevy, pokud se úraz již stal a zlepšit a zkvalitnit další život a 

zdraví dítěte, které prodělalo nějaký úraz. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-

04-05]) 

Pro prevenci vzniku školních úrazů je důležité zachovávat a vytvářet bezpečné 

prostředí ve škole i v okolí školy, děti musí být pravidelně poučeny o rizicích, následcích 

a bezpečnosti při činnostech, kdy může dojít je vzniku úrazu. Je nutné dodržovat bezpečné 

chování, kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření, dodržovat dozor nad žáky 

minimálně v rozsahu, jak je stanoven právními předpisy. Pro sekundární prevenci 
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školních úrazů je nezbytné znát základy první pomoci a ošetření, zajišťovat při všech 

školních akcích podmínky pro včasné zajištění první pomoci. Nezbytné je rovněž 

začlenění prevence úrazovosti do výukových školních programů. (Dětské úrazy, FN Brno 

[online]. [cit. 2019-04-05]) 

Sekundární prevence dětských úrazů si klade za cíl ochránit dítě, které je již reálně 

ohroženo určitým negativním jevem nebo prostředím. Je zaměřena zejména na poskytnutí 

kvalitní první pomoci, aby negativní důsledky vzniklého úrazu byly co nejmenší a aby 

došlo k rychlému návratu dítěte zpět do normálního života a bylo zachováno plné zdraví 

dítěte a co nejvíce zkrácena doba rekonvalescence. Při sekundární prevenci školních 

úrazů sledujeme rizikové a ohrožené skupiny dětí a prováděním preventivních opatření 

se snažíme zamezit působení nepříznivých jevů. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 

2019-04-05]) 

 

 

 

1.6 Epidemiologie školních úrazů 

 

Úrazovost dětí v ČR 

 V ČR se každý rok stane 300 000 úrazu dětí, z nichž přibližně 300 na následky 

úrazu zemře, tento počet nás řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v Evropě. Přestože 

úmrtnost na úrazy v poslední době mírně klesá, celkový počet úrazu neklesá. 

Celková ambulantní úrazovost se pohybuje za posledních deset let v nárůstu 

indexu více než 120 %  (to znamená průměrný meziroční nárůst dětských úrazů o 12%). 

Úrazy dětí jsou zaviněny poměrně omezeným počtem faktorů a většina z nich je 

ovlivnitelná cílenou prevencí. Ta však musí být dostatečně finančně zajištěna. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR na tento vývoj reaguje přípravou Národního registru 

dětských úrazů a zakotvení tohoto registru v zákoně o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování. Pro zatím je sběrem dat pověřena Fakultní nemocnice Brno.  (Národní 

akční plán prevence dětských úrazu [online]. [cit. 2019-04-05])  
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Většina dětských úrazů jsou jen lehké odřeniny, povrchové říznutí či lehké 

zlomeniny bez komplikací. Stávají se však i vážné úrazy, které mají trvalé následky. 

Nejzávažnější jsou pak ty, které končí smrtí dítěte. Takové úrazy s sebou nesou nedozírné 

následky pro rodinu dítěte i pro celou společnost. Veškeré náklady na léčení úrazů dětí a 

ztráty jimi způsobené se v České republice odhadují v řádu 10-15 miliard korun ročně. 

Nejvíce úrazů vzniká ve škole, v domácnosti, v dopravě a místech, kde si děti hrají. 

(Národní akční plán prevence dětských úrazu [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

Mezi významné faktory, které mohou mít vliv na vznik školních úrazů, patří věk. 

Dítě do 7 let věku není schopno plně rozeznávat nebezpečí. U starších dětí mohou mít na 

vznik úrazu vliv i somatické a psychické změny v pubertě (např. zvýšení fyzické síly, 

snížená pohybová koordinace, zvýšení vnějšího sebevědomí – snaha zaujmout okolí a 

s tím spojené přeceňování vlastních sil a riskování). (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 

2019-04-05]) 

Nejčastěji dojde ke školním úrazům přímo ve školách (54,4% školních úrazů, asi 

třetina školních úrazů vznikne při sportovních školních akcích a na školních hřištích). 

Méně úrazů vzniká u dětí v mateřských školách, k úrazu v mateřské škole dochází v 11% 

všech školních úrazů. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

Tabulka 1: Místo vzniku školních úrazů v letech 2009 – 2015 dle NRDU 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty N=celkový počet úrazů pro daný kód, % 

vyplněných N=3235 je procento z celkového počtu úrazů (za roky 2009-2015 to bylo 

http://ppdu.ccb.cz/wp-content/uploads/2016/06/skolni_tabulka1.jpg
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celkem 3235 úrazů) vyplněných hlášení za celý kód 4 – Školy a výuková zařízení, a % 

z celkem nahlášených dětských úrazů za celý kód 4 – Školy a výuková zařízení. 

1.7 Hlavní rizika školních činností 

Nejčastěji dochází k úrazům při tělesné výchově a školních sportech (cca 30 % 

úrazů) a o přestávkách (cca 20 % úrazů). Na poměrně vysoké úrazovosti při tělesné 

výchově a sportech má vliv menší fyzická zdatnost a pohybová zručnost dětí ve školním 

věku. Školní úrazy jsou častěji zaznamenány u chlapců. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. 

[cit. 2019-04-05]) 

 

Tabulka 2: Nejčastější činnost při vzniku školního úrazu v letech 2009 – 2015 dle NRDU 

1.8 Školní úrazy 

Česká školní inspekce eviduje školní úrazy (úrazy dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních zapsaných ve školském rejstříku) na základě doručených záznamů 

o úrazu, které vyplňují a zasílají jednotlivé školy/školská zařízení v souladu s 

ustanovením § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, 

ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb. Ve sledovaném období let 2007–2017 je patrný nárůst 

počtu hlášených školních úrazů. Tento nárůst může znamenat skutečně vzrůstající 

úrazovost, ale může být způsoben také stále pečlivějším a zodpovědnějším přístupem 

pedagogů, kteří hlásí raději i drobné incidenty, u nichž by dříve nepředpokládali možnost 

odškodnění. Toto vysvětlení ke statistikám školních úrazů připojuje Česká školní 

inspekce (viz výroční zpráva ČŠI 2016/2017). Rovněž pokles absolutního počtu 

ambulantně ošetřených školních úrazů nasvědčuje tomu, že počet skutečných školních 

úrazů nemusí stoupat. Nelze tedy tvrdit, že stoupá počet školních úrazů, neboť bez dalšího 

jde o nepřesné tvrzení. Objektivní míru školní úrazovosti lze vyjádřit tzv. Indexem 

http://ppdu.ccb.cz/wp-content/uploads/2016/06/skolni_tabulka2.jpg
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úrazovosti (počet úrazů na 100 dětí, žáků nebo studentů), jak uvádí Tabulka 3. Index 

úrazovosti je rozdílný v jednotlivých krajích – dlouhodobě nejvyšší index úrazovosti 

vykazuje Vysočina a Pardubický kraj, naopak dlouhodobě nejnižší index úrazovosti je 

evidován v Praze.  

Školní úrazy vznikají nejčastěji při skupinové činnosti v rámci tělesné výchovy, 

činnosti žáků o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a v mateřských školách pak 

spontánní činnosti dětí včetně pobytu venku. Nejčastěji poraněnou částí těla je horní a 

dolní končetina. V následující Tabulce 3 můžeme vidět vývoj počtu školních úrazů v 

rámci jednotlivých let. (Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního 

akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

 

Tabulka 3: Školní úrazy v období let 2007–2017 

 

Vysvětlivky k Tabulce 3:  IÚ – Index úrazovosti  

     AP – Absolutní počet 

 

Zdroj: Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního 

plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 [online]. [cit. 2019-04-05] 
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Tabulka 4: Index školní úrazovosti v letech 2007–2017 

 

Zdroj: Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního 

plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 [online]. [cit. 2019-04-05] 

 

1.9 Příčiny školních úrazů 

Zranění ve škole nejsou výjimkou. Představují více než 25% všech úrazů. 

Základem účinné prevence úrazu je bezpečné chování během pobytu ve školním 

prostředí. Vážný úraz, který muže končit i smrtí, vzniká velmi často přeceněním vlastních 

sil a dovedností. 

Zákoník práce, z něhož vycházejí i školní předpisy v rámci úpravy bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků na školách, definici pojmu pracovní úraz z hlediska zdravotního poškození 

neuvádí. Stanoví pouze, co je považováno za pracovní úraz. K odpovědnosti za úraz žáků 

základních škol při vyučování a při výchově žáků ve školských zařízeních nebo v přímé 

souvislosti s tím a odpovědnosti za úraz žáků středních škol nebo odborných učilišť při 

teoretickém vyučování, kde je situace komplikovanější, se vážou samozřejmě i školské 

předpisy. Jde především o Vyhlášku c. 57/2010 Sb., o evidenci úrazu dětí, žáků a 

studentů. Ve zmíněné vyhlášce chybí pojem ,,školní úraz“. Pojmově adekvátní je však 

výraz ,,úraz žáka“, který je definován v Metodickém pokynu MŠMT 37 014/2005-25 v 

cl. 21 (Nováková, 2007, s. 37).  

Je ale nutno podotknout, že tento metodický pokyn je určen pouze pro právnické 

osoby vykonávající činnost škol zřizovaných MŠMT. Podpůrně jej mohou užívat i ostatní 

školy zapsané do školského rejstříku a poskytovatelé služeb souvisejících se vzděláváním 

a výchovou. Doporučuje se, aby si ředitelé škol a školských zařízení pojem ,,školní úraz“ 

definovali ve školním řádu, popřípadě ve směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků (Romaněnko,2006, s. 91). 
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V převážné většině případů se na vzniku školního úrazu podílí nešťastná náhoda, 

ale úrazy jsou rovněž způsobeny vlastním zaviněním (např. nekázní, neopatrností při 

provádění školních činností). Rovněž mezi častější příčiny poranění patří i úrazy zaviněné 

druhou osobou, ať už se jedná o náhodný úraz nebo násilně vzniklý úraz. Mezi časté typy 

úrazů spadají pády, poranění způsobená školními pomůckami či vybavením. (Dětské 

úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-05] ) 

Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a 

bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti 

s ním.  

Žáci musí být zároveň seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s 

možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat 

ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu.  

Dále musí být žáci seznámeni s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo 

pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, řádů dílen, laboratoří, 

odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s 

dalšími opatřeními školy.  

Doklad o poučení žáků o bezpečnosti se provádí podle schválené osnovy. 

Dokladem o provedeném poučení je záznam v třídní knize. Pokud to stanoví předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou 

znalosti žáků ověřeny.  

Poučení žáků o bezpečnosti provádí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, 

vedoucí výukových seminářů a sportovních kurzů, případně osoba provádějící dozor nad 

žáky při mimoškolních akcích a jiné činnosti. 
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Tabulka 5: Nejčastější mechanismy vzniku školních úrazů v letech 2009 – 2015 dle NRDU 

Nejčastěji poraněným orgánem je v případě školních úrazů hlava (otřes mozku) a 

rovněž horní končetiny.  

 

Tabulka 6: Nejčastěji poraněné části těla při školních úrazech v letech 2009 – 2015 dle 

NRDU 

http://ppdu.ccb.cz/wp-content/uploads/2016/06/skolni_tabulka3.jpg
http://ppdu.ccb.cz/wp-content/uploads/2016/06/skolni_tabulka4.jpg
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Ve vzniklých typech školních úrazů dominují zlomeniny, zejména v oblasti horní 

končetiny a otřes mozku. Rovněž častá jsou méně závažná poranění, jako jsou např. 

pohmoždění měkkých tkání a distorze. (Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-

05]) 

 

Tabulka 7: Nejčastější typy školních úrazů v letech 2009 – 2015 dle NRDU 

Zdroj tabulek: Dětské úrazy, FN Brno [online]. [cit. 2019-04-05] 

1.10 Statistika školní úrazovosti 

Školy a školská zařízení jsou ze zákona povinny vést evidenci všech úrazů dětí, 

žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb. ( Zákon c. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 29 )  

 

V souladu s vyhláškou c. 64/2005 Sb., ( novelizovaná vyhláškou 57/2010 – pozn. 

autora ) o evidenci úrazu dětí, žáků a studentů, musejí školy ve vyjmenovaných případech 

také vyhotovit o úrazech záznam a zaslat ho stanoveným orgánům a institucím. Pro 

statistická zjištění dat a vyhodnocení školní úrazovosti můžeme čerpat podklady 

z několika institucí, které se danou problematikou zabývají, ale mají naprosto diametrálně 

odlišné podmínky pro sběr dat. Rovněž se zásadním způsobem liší v obsahu, jaká data je 

třeba soustředit a analyzovat (Skácelík, 2007, s. 14). 

 

Základní informace o školní úrazovosti jsou sledovány v těchto institucích: 

1. Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) 

2. Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) 

3. Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) 

http://ppdu.ccb.cz/wp-content/uploads/2016/06/skolni_tabulka5.jpg
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4. Ústav pro informace ve vzdělání (dále jen ÚIV) 

5. Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále jen ÚZIS) 

(Skácelík, 2007, s. 14) 

 

Česká školní inspekce - na jednotlivé inspektoráty ČŠI jsou zasílány záznamy o 

školních úrazech, které jsou sumarizovány a zasílány na ústředí ČŠI. Zde jsou 

analyzovány do podrobností příčiny, lokality, regiony, rozsahy a důsledky, postižené části 

těla, doby vzniku úrazu a další závažné statistické údaje. Závažným negativem je ta 

skutečnost, že takto shromažďované a analyzované údaje jsou v souladu se zákonem 

teprve od školního roku 2005/2006 (Skácelík, 2007, s. 16).  

 

ČŠI obdrží pouze 63 % vykázaných úrazů. Na ČŠI doposud školy nezasílají 

všechny formuláře o tzv. registrovaných úrazech nebo vykazují ve výkaze R 36-01 

chybné, zkreslené a nepřesné hodnoty. ČŠI má ale možnost prostřednictvím inspektorů 

při kontrolní činnosti zjistit, zda jsou zasílané formuláře všechny a úplné. V případě 

nepřesností se ředitelé vystavují kritice a negativnímu hodnocení své práce. Pozitivním 

zjištěním je, že se pro tyto účely připravuje zavedení elektronického sběru dat a zasílání 

příslušných formulářů pro zjednodušení agendy škol. Z tohoto pohledu je ČŠI pro sběr 

údajů o školní úrazovosti nejvhodnější organizací. (Skácelík, 2007, s. 16) 

 

Český statistický úřad - v oblasti školní úrazovosti nemá systém vlastního sběru 

dat, ale data pouze přebírá od Ústavu pro informace ve vzdělání (Skácelík, 2007, s. 17). 

Státní úřad inspekce práce - v oblasti statistiky školní úrazovosti shromažďuje 

data o úrazech, které mají za následek hospitalizaci žáků v nemocnicích nebo jiných 

zařízeních delší než 5 pracovních dnů. Dále vyšetřuje smrtelné školní úrazy a 

shromažďuje podklady (Skácelík, 2007, s. 18). 

 

Ústav pro informace ve vzdělání - pro oblast školní úrazovosti a pro sběr dat 

vydává formulář ,,Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže na školách a školských zařízeních 

R-36-01“ (Skácelík, 2007, s. 19). Ústav provádí sběr dat prostřednictvím elektronického 

formuláře a tím je zajištěn přehled sběru dat ze všech škol a školských zařízení 

regionálního školství ČR. Tedy mateřských škol, základních škol, speciálních škol, 

základních uměleckých škol, dětských domovů, výchovných ústavů, domovu mládeže, 
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středních škol, konzervatoří, školních družin a klubů, vyšších odborných škol apod. 

(Skácelík, 2007, s. 19). 

Jelikož výkazy bývají ve školách vyplňovány různými zaměstnanci, nelze tvrdit, 

že data ÚIV jsou jednoznačně přesná. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky - je součástí státní statistické 

služby, spolupracuje především s Českým statistickým úřadem, spolupracuje 

s asociacemi nemocnic, zdravotními pojišťovnami apod. ÚZIS selektuje ze svých údajů 

pouze data za osoby 0-14 let, tedy v rozmezí MŠ a ZŠ (Skácelík, 2007, s. 20). 

Sledovaná je pouze úrazovost v mateřských školách, na základních a středních školách. 

Úrazovost na vysokých školách není ze statistického hlediska sledovaná, protože zákon 

VŠ tuto povinnost neukládá. 

Současná situace v oblasti školní úrazovosti 

Problematice bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZ) dětí, žáků a studentů 

na školách a školských zařízeních nebyla a není věnována z obecného pohledu patřičná 

pozornost. Činnosti v oblasti BOZ jsou dlouhodobě podceňovány jak ze strany 

ministerstva školství, zřizovatelů, pedagogické veřejnosti, tak i ze strany mnohých škol 

samotných. Při kontrolách stavu BOZ a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

BOZP) byl zjištěn u některých subjektů dramatický nárůst školní úrazovosti (Skácelík, 

2007, s. 11). 

Z hlediska rizikových skupin je zřejmé, že nejvyšší úrazovost je charakteristická 

pro žáky ve věku 12 – 16 let (72 %). Naopak nejnižší úrazovost je u dětí do šesti let 

(3 %). Počet úrazů strmě narůstá od 6 do 14 let věku zraněných, tj. především v průběhu 

základního vzdělávání, a od 15 let začíná pozvolně klesat. Nejohroženější skupinou jsou 

žáci ve věku 13 až 15 let, tedy převážně v 7. - 9. ročníku základní školy. Na tyto ročníky 

připadlo asi 37 % všech zaznamenaných úrazů. Nejvíce úrazů se v průměru vyskytuje u 

dětí ve věku 14 let (16 %). Dívky prožívají období s největším rizikem školních úrazů 

dříve než chlapci, což se projevuje vývojovou odlišností fyzického, psychického a 

sociálního zrání obou pohlaví (Skácelík, 2007, s .11). 

Jako hlavní rizika školních činností můžeme uvádět hodiny tělesné výchovy (49%) a 

volný čas o přestávkách (20%). Třetí nejčastější činností, při které došlo k úrazu, bylo 

praktické vyučování s podílem 4,4 %. Nejméně úrazů je na brigádách a ve školních 

laboratořích (celkem 1 %). Zvláštností je, že při tělesné výchově utrpělo úraz téměř 
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stejné procento chlapců jako děvčat, ale v době přestávek se zraní téměř dvojnásobek 

chlapců. Toto je opět dáno diferenciací vývoje (Skácelík, 2007, s. 11). 

Pokud vezmeme v úvahu charakter zranění, tak při úrazech ve školách jde nejčastěji o 

zranění ruky - 50 % všech úrazů, 30 % zranění nohy a 13 % zranění se týká hlavy. 

Zranění ostatních částí těla nejsou statisticky významná. Chlapci jsou více náchylní ke 

zranění nohou nebo hlavy (Skácelík, 2007, s. 12). 

Ze záznamu o úrazech vyplývá, že v posledním období bylo v počtu zraněných více 

chlapců 55,7 % (dívek 44,0 %). Možná rizika vyšší úrazovosti chlapců se však především 

v průběhu základního vzdělávání mění. Na začátku základní školní docházky mírně 

převažuje počet úrazu chlapců. Ve 2. a 3. ročníku se tento rozdíl začíná prohlubovat, ve 

4. a 5. ročníku se četnosti úrazů chlapců a dívek téměř vyrovnávají. V dalších dvou 

ročnících výrazně narůstá křivka úrazovosti dívek a v 7. ročníku je počet jejich úrazů o 4 

procentní body vyšší než u chlapců. Počty se znovu vyrovnávají v 8. ročníku, který 

představuje pro obě skupiny definitivní zastavení nárůstu úrazovosti. V 9. ročníku se 

potvrzuje pokles, opět však převažuje počet úrazů chlapců a jejich vyšší úrazovost 

přetrvává v průběhu vyššího vzdělávání. (Skácelík,2007, s. 12) 

Nejvíce úrazů se stává v prvních dvou dnech týdne s nepatrně vyšším rizikem jejich 

výskytu v úterý. Naopak nejbezpečnějším z pracovních dnů je pátek a s odstupem 

středa. Nejrizikovějším měsícem je měsíc listopad. Naopak měsíc s nejnižším počtem 

úrazů je červen. Z hlediska denní doby došlo nejčastěji k úrazům mezi 9. a 11. 

hodinou dopoledne (14 % až 15,5 %). Po poledni křivka úrazovosti ve všech druzích 

škol klesá. 

Jako nejčastější příčiny úrazů jsou v záznamech uváděny nešťastná náhoda (46,5 %) 

a nekázeň nebo neopatrnost zraněného (32,9 %). (Skácelík, 2007, s. 14). 

Z vývoje školní úrazovosti v jednotlivých krajích ČR lze konstatovat, že nejhorší hodnoty 

a trendy vykazují kraje Vysočina a Pardubický. Nejlepší výsledky jsou v Praze a 

Středočeském kraji. V čem jsou tak velké rozdíly mezi kraji se můžeme zatím jen 

domnívat. Jedno z možných hledisek je to, že kraje s vysokou úrazovostí byly součástí 

jiných územních celku a z hlediska vybavenosti školních hřišť a tělocvičen nejsou v tak 

dobrém technickém stavu jako školy v Praze a okolí a byly podfinancovány. (Skácelík, 

2007, s. 75). 
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Shrnutí 

1. k nejvíce školním úrazům dochází v základních školách 

2. nejvyšší úrazovost je v krajích Vysočina a Pardubickém kraji 

3. nejvíce úrazů je mezi 9. a 11. hodinou dopolední, nejrizikovějším dnem v týdnu je 

úterý, nejrizikovější měsíc je listopad 

4. nejčastější úrazy jsou v hodinách tělesné výchovy 

5. nejčastěji jsou poraněny končetiny 

6. chlapci jsou více zraněni než dívky 

7. nejčastější příčinou úrazů je nešťastná náhoda 

(Skácelík, 2007, s. 34) 

 

1.11 Evidence úrazů dětí, žáků a studentů 

Od 12. února 2010 nabyla účinnost nová Vyhláška MŠMT č. 57/2010 Sb. o evidenci 

úrazů dětí, žáků a studentů. Tato vyhláška byla ve školství již dlouho očekávána a 

nahrazuje letitý Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a 

rozboru školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení, 

spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol, uveřejněný ve Věstníku 

MŠMT, sešit 1/1976. Tato vyhláška je nedokonalá a chybí v ní zejména jasnější vymezení 

doby nepřítomnosti dítěte, žáka nebo studenta (dále jen „žák“) ve škole nebo školském 

zařízení, podle které se pak vyhotovuje záznam o úrazu. 

 

Kniha úrazů 

V knize úrazů se vede evidence všech úrazů žáků, i když jimi nebyla 

způsobena nepřítomnost ve vyučování. Zápis se provede nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. (Vyhláška c. 57/2010 Sb., o 

evidenci úrazu dětí, žáků a studentů, MŠMT ČR, § 1 [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

 

Při zápisu všech úrazu se postupuje dle výše citované vyhlášky. 

V knize úrazů se uvede: 

a) pořadové číslo úrazu, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, 

c) popis úrazu, 
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d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 

e) zda a kým byl úraz ošetřen, 

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, který provedl zápis do knihy úrazu, 

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za 

účelem evidence úrazu, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

(Vyhláška c. 57/2010 Sb., o evidenci úrazu dětí, žáků a studentů, MŠMT ČR, § 1[online]. 

[cit. 2019-04-05]) 

 

K zajištění řádné evidence úrazů je zapotřebí: 

1. Kniha úrazů je součástí povinné dokumentace školy, proto je potřeba knihu zaevidovat 

a opatřit razítkem školy. 

2. Do knihy úrazů se zapisuje pořadové číslo v posloupnosti bez ohledu na školní rok a 

toto číslo se zároveň uvádí do formuláře „Záznam o úrazu dětí, žáků a studentů“. Strany 

musí být číslovány a je nepřípustné, aby se mezi evidencí školních úrazů vedla evidence 

pracovních úrazů. 

3. Je třeba stanovit vhodné místo pro uložení knihy úrazů tak, aby byla za všech okolností 

zabezpečena možnost zápisu o vzniklých úrazech. 

4. Vedoucí zaměstnanci školy nebo školských zařízení (pověření zaměstnanci) budou 

do knihy úrazů zapisovat každé zranění – úraz, ke kterému v objektu a na pracovištích 

školy, včetně pracovišť žáků u právnických nebo fyzických osob, došlo a bylo jim 

oznámeno. Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat příslušnému pedagogickému 

pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby 

(spolužáka), jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. 

5. V případech vícedenních akcí pořádaných školou (Lyžařský výcvikový kurz, výlety, 

sportovní kurzy atd.) nahlašuje řediteli školy úraz vedoucí kurzu nebo třídní učitel 

bezodkladně, aby tento mohl rovněž bezodkladně informovat zákonné zástupce. Na tyto 

akce není třeba brát knihu úrazů, protože prostřednictvím ředitele školy nebo pověřeného 

zaměstnance bude úraz řádně zapsán. 

6. Školní úrazy se vykazují za období školního roku (1.9. - 31.8.) 

(Romaněnko, 2006, s. 91) 
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Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu žáka se vyhotoví bezodkladně na novém formuláři, 

který je uveden v příloze vyhlášky č. 57/2010 Sb. (Příloha 7.1) v případě, že se jedná o 

úraz žáka, jde-li o : 

 

1. úraz, jehož následkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen 

,,žák“) ve škole nebo školském zařízení.  

 

Pojem "nepřítomnost" žáka znamená, že žák je veden v třídní knize jako 

nepřítomný po celou dobu vyučovacího dne. Tento záznam o úrazu se vyhotoví, když 

absence žáka byla jeden den, po dni, kdy k úrazu došlo. Je možný případ, kdy žák po 

úrazu bude neprodleně ošetřen, ale vrátí se do školy, protože druh zranění mu nebrání 

pokračovat v dalším vzdělávacím procesu. Vyhotoví se tedy záznam o úrazu jen v 

případě, kdy se dá předpokládat, že mu bude poskytnuta pojišťovnou náhrada za bolest a 

ztížení společenského uplatnění. Pokud není toto zřejmé, doporučuje se vyhotovit záznam 

a posouzení nechat na příslušném lékaři a pojišťovně (Romaněnko, 2006, s. 92). 

 

2. smrtelný úraz. Smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové 

poškozeni zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák 

zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. (Vyhláška c. 57/2010 Sb., o 

evidenci úrazu dětí, žáků a studentů, MŠMT ČR, § 2. [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

3. pokud je pravděpodobné, že u úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole 

nebo školském zařízení, bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského 

uplatnění. (Vyhláška č. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, MŠMT ČR, 

§ 2. [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

4. na žádost zákonného zástupce. Zákonný zástupce má možnost požadovat 

vyhotovení záznamu o úrazu v každém případě. Je to i z důvodu, že rodiče mohou 

mít uzavřenou úrazovou pojistku a vlastní pojistnou událost budou řešit 

prostřednictvím tohoto záznamu. Tato možnost se doporučuje sdělit zákonným 

zástupcům prokazatelně, např. ve školním řádu (Romaněnko, 2006, s. 92). 
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5. na žádost orgánu uvedeného v § 4 (zřizovatel, zdravotní pojišťovna žáka, 

příslušný inspektorát ČŠI, místně příslušný útvar Policie ČR). 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v 

případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. (Vyhláška c. 57/2010 Sb., o evidenci 

úrazu dětí, žáků a studentů, MŠMT ČR, § 2.) 

Jeden výtisk záznamu o úrazu si ponechá škola nebo školské zařízení (Romaněnko, 2006, 

s. 92). 

 

 

Hlášení úrazu 

O úrazu nezletilého podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu 

hlášení zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v 

souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný 

úraz, podá škola nebo školské zařízení hlášení místně příslušnému útvaru Policie České 

republiky. Každý úraz se musí posuzovat jako škodní událost, a proto je třeba 

bezodkladně tuto skutečnost oznámit také pojišťovně, u které je škola nebo školské 

zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, 

pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno. Škola nebo školské 

zařízení bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu 

inspekce práce, popřípadě příslušnému obvodnímu bánskému úřadu, pokud k úrazu došlo 

při praktickém vyučování žáků středních škol nebo praktické přípravě studentů vyšších 

odborných škol. (Vyhláška c. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, MŠMT 

ČR, § 2. [online]. [cit. 2019-04-05])) 

 

Při hlášení o úrazu na příslušný inspektorát inspekce práce není rozhodující, zda 

praktické vyučování nebo příprava probíhá ve vlastním zařízení, pronajatém zařízení 

školou nebo u jiné právnické či fyzické osoby (Romaněnko, 2006, s. 93). 

 

Zasílání záznamu o úrazu 

Pouze v případě, že záznam o úrazu byl sepsán z důvodu nepřítomnosti žáka ve škole 

nebo školském zařízení nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada 

za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem zasílá se záznam o úrazu 
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za uplynulý kalendářní měsíc do 5. dne následujícího v měsíci zdravotní pojišťovně 

žáka, příslušnému inspektorátu České školní inspekce. Záznam o smrtelném úrazu 

zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů po podání hlášení: zřizovateli 

zdravotní pojišťovně žáka, příslušnému inspektorátu České školní inspekce, místně 

příslušnému útvaru Policie České republiky. Termín odeslání záznamu o úrazu je dán 

termínem, který se snadno splní, pokud se úraz stane první týden v měsíci, ale problém 

nastává při úrazu v poslední den měsíce. Pak je třeba jednat rychle pro splnění termínu 

(Romaněnko, 2006, s. 93).  

Formulář Záznam o úrazu dítěte, žáka studenta je přiložen v Příloze 7.1 

 

Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních R 

36-01 

K určitému datu v měsíci září sestaví ředitelství školy jeden společný výkaz o úrazovosti 

žáků. Do výkazu se uvádí celkový počet úrazů z Knihy úrazů za školní rok a rozvedou se 

úrazy, o kterých škola vyhotovila záznam o úrazu podle vyhlášky c. 57/2010 Sb., o 

evidenci úrazu dětí, žáků a studentů (dále jen „vyhlášky“). Každý úraz smí být vykázán 

na jediném výkaze a v něm ve sl. 3 jen na jednom místě. Výkaz se sestavuje i v případě, 

kdy k žádnému úrazu v uplynulém školním roce nedošlo. 

 

Ze školských zařízení se výkaz týká jen 

- školských výchovných a ubytovacích zařízení 

- školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči (zákon c. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

- školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

- středisek praktického vyučování 

- přípravného stupně základní školy speciální. 

 

Ředitelství odešle výkaz opatřený razítkem a podpisem ředitele v daném termínu v 

elektronické podobě svému zpracovatelskému místu. Zpracovatelské místo pro ředitelství 

zřizovaná krajem, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou je odbor školství krajského úřadu. Pro ředitelství 

zřizovaná obcí nebo svazkem obcí odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností. Pro 

ředitelství zřizovaná MŠMT je zpracovatelským místem přímo ÚIV. 
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Archivace záznamů o školních úrazech dětí a žáků 

Odpověď na tuto problematiku nedávají ani předpisy školské, ani pracovněprávní 

předpisy. Doporučuje se uchovávat záznamy ve školním archivu po dobu pěti let 

následujících po roce, v němž došlo k úrazu (Romaněnko, 2008, s. 330). 

 

Předcházení rizikům 

Škola podle školního vzdělávacího programu seznamuje žáky s nebezpečím 

ohrožující jejich zdraví. Ochrana a bezpečnost zdraví je součástí výchovy ke zdravému 

životnímu stylu. Jedná se o nad předmětové téma, jehož součástí je i dopravní výchova, 

ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci, prevence sociálně 

patologických jevu apod.  (Směrnice k zajištění BOZ žáku ve škole [online]. [cit. 2019-

04-05])  

Na začátku školního roku a v každé první vyučovací hodině předmětu s možným 

rizikem (tělesná výchova, fyzika, chemie atd.), před akcemi konanými školou a před 

prázdninami zajistí škola poučení žáků o bezpečnosti a provede záznam poučení do 

třídní knihy. 

Pedagogové jsou povinni při vzdělávání přihlížet k základním fyziologickým 

potřebám žáků. Školy organizují nejméně jednou ročně také odbornou technickou 

kontrolu všech pracovišť školy užívaných žáky (jako jsou dílny, laboratoře, tělocvičny, 

hřiště atp.), včetně jejich vybavení. 

Žáci školy jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat 

školní rád a pokyny zaměstnanců školy. 

Ředitel školy odpovídá za zajištění náležitého dohledu nad žáky, a to se zřetelem 

k okolnostem, zejména k možným ohrožením žáků souvisejícím například s vykonávanou 

činností, dopravními i jinými riziky. Bere současně v úvahu věk žáků, jejich zdravotní 

stav, ukázněnost i další vlastnosti. 

Pedagogický dozor nad žáky je zásadním prvkem v předpisech, které upravují 

povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství. Obecně pedagogický dozor 

vychází z Občanského zákoníku - odpovědnými za nezletilé (nebo ty, kdo jsou postiženi 

duševní poruchou), kteří právě pro nezletilost (duševní poruchu) nemohou ovládat svoje 

jednání nebo posoudit jeho následky, zákon označuje osoby, které jsou povinny 

vykonávat nad nezletilými náležitý dohled. Pojem ,,dohled“ je obecným zákonným 
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pojmem, zatímco pojem ,,dozor“ je pojmem užívaným v oblasti školství. Z hlediska 

praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl. 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole 

Povinnosti vyplývající pro pedagogické pracovníky v rámci výkonu 

pedagogického dozoru pro pedagogy vyplývají z Pracovního řádu pro zaměstnance škol 

a školských zařízení, ale i z : 

- Vyhlášky c. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, 

- Vyhlášky c. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 

- Vyhlášky c. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

 

 

Postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole i úkoly dohledu 

nad žáky stanoví také obecně závazné právní předpisy jako je: 

- Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáku a mladistvých, 

- Zákon c. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), 

- Zákon c. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 

- Zákon c. 40/1964 Sb., (občanský zákoník v platném znění), 

- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy č. j. 37014/2005-25, 

- Vyhláška č. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů škol a školských 

zařízení. 

 

1.12 Zásady první pomoci 

Vlastní výuka poskytování první pomoci je v ČR nadstandardně zpracována a 

propracována, dle mého názoru nejlépe z celé střední Evropy. Z tohoto důvodu nemá 

smysl vymýšlet nové postupy či diagnostické procedury. Ačkoli se jednotlivé publikace 

a školící materiály ČČK, Záchranné služby a HZS od sebe vzájemně liší jak v množství 
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poskytnutých informací, tak v implementaci nejnovějších poznatků (například zdali se 

zraněným při zástavě dýchat či nikoli a v počtu kompresí hrudníku za minutu), tak jsou 

tyto publikace vždy velice kvalitně zpracovány. Tyto publikace ale bohužel nejsou 

vytvářeny formou srozumitelnou pro žáky prvního stupně základní školy a nelze je tedy 

přímo využít při vytváření návyků žáků prvního stupně k pomoci druhému člověku ve 

stavu nouze ohrožující jeho život. Veškerá školení a kurzy v pozdější době již nejsou tak 

efektivní. 

 

Příklad jedné publikace z mnoha: publikace „První pomoc – desatero případů“ 

autor MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc., v recenzi prof. MUDr. Kamila Provazníka, CSc. 

doplněné kresby paní Zlatuše Novotná. Tato publikace je po odborné stránce výborně 

zpracována, doplněná funkčními obrázky, avšak pro žáky 1. stupně ZŠ zbytečně složitě 

popsána do velkých detailů. Například kapitola “ Febrilní křeče“ obsahuje text :  

„Febrilní křeče jsou onemocnění, které se vyskytuje u dětí nejčastěji ve stáří mezi 6 

měsíci až do 6 let věku. Vyskytuje se v souvislosti s horečnatým onemocněním, které 

komplikuje vznikem křečí a snížením svalové síly. Dítě zpravidla při záchvatu zmodrá, 

záchvat však zpravidla rychle sám spontánně skončí. Pro první pomoc platí stejná 

pravidla jako u křečových stavů popisovaných výše, prevencí je účinné snižování 

horečky u dětí, tj. chladné zábaly těla, paralenové čípky, v případě záchvatu se pak 

aplikuje diazepam rektálně (tj. do zadečku dítěte).“ (Hrabovský Jaromír MUDr. 

[online]. [cit. 2019-04-05]) 

Tato informace je dozajista důležitá, avšak pro 7-8 leté děti je obtížně srozumitelná 

a velice těžko prakticky vykonatelná. Kromě toho, dle mého názoru, by děti v žádném 

případě neměly samostatně manipulovat s jakýmikoli léky, byť volně prodejnými. 
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1.13 Příručka první pomoci – Desatero případů 
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1.14 Současný systém výuky bezpečnosti a první pomoci 

Téma základů bezpečnosti a první pomoci je součástí mnoha výukových předmětů 

na prvním i druhém stupni ZŠ (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví) a 

na 3. stupni SŠ, které mají stanovené cíle a výstupy v Rámcových vzdělávacích 

programem (dále jen RVP). RVP jsou tvořeny Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, školy si je dále rozpracovávají do Školních vzdělávacích plánů.  

 

Cíle základů bezpečnosti a první pomoci jsou konkrétně stanoveny v RVP pro 

základní vzdělání – 1. a 2.stupeň ZŠ a pro 3.stupeň gymnázií, SŠ a SOU. V rámci těchto 

vzdělávacích programů jsou zpracovány i vzdělávací oblasti týkající se bezpečnosti a 

první pomoci.  

  

1. stupeň základního vzdělávání 

Pro 1. stupeň základního vzdělávání je jedinou vzdělávací oblastí RVP  Člověk a 

jeho svět. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, vymezuje komplexní oblast vzdělávání 

týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí 

a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro 

praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří 

povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 

zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 

pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří 

se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně 

se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se 

vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských 

výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na 

základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat 

základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem 

i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti 

a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 

myšlenky, názory a podněty jiných.“ ( Hejčíková Hana. Vzdělávací oblast Člověk a jeho 

svět). 
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2. stupeň základního vzdělávání 

Pro 2. stupeň základního vzdělávání je ochrana zdraví a první pomoc rozčleněna 

v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví do několika vzdělávacích oborů. Zdraví 

člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a 

ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita 

mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 

důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 

výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou 

z priorit základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní 

ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí 

se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje 

především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu 

zdraví, jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. 

Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných 

situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k 

zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i 

zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot1), o postupné 

utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v 

základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích 

posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické 

dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto 

je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z 

pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným 

osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve 

škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, 

rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je 

základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví. 

   Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 

ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i 

zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních 
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vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

   Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v 

propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 

prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu 

a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při 

ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem 

k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví 

obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým 

tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i 

vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství 

vrstevníků. (První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň [online]. [cit. 

2019-04-05]) 

 

 Jednotlivé vzdělávací obory pro 2. stupeň ZŠ jsou: 

 

 ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, 

života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek 

obrany státu. 

  

 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Žák zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu, uplatňuje 

vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné 

neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem, posoudí a na 

příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování 

některých cílů v rodině, ve škole, v obci Člověk, stát a právo, dodržuje právní 

ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování lidská 

setkání přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení 

mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti vztahy 

mezi lidmi osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v 

mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti zásady lidského soužití 

morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a 
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činností, výhody spolupráce lidí právo v každodenním životě význam právních vztahů; 

důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk 

s úřady. 

 

 ČLOVĚK A PŘÍRODA. Žáci jsou vedeni ke zkoumáním přírodních faktů a 

jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, 

měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování, potřebě klást si otázky 

o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, 

životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně 

adekvátní odpovědi, zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním 

systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí, utváření dovedností vhodně se 

chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí.  

 

 Při vyučování předmětu CHEMIE jsou žáci vedeni k pozorování, pokusům, při 

kterých je kladen důraz na bezpečnost práce, pracuje se bezpečně s vybranými 

dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; žáci posoudí 

nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí. Objasní 

nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

zásady bezpečné práce ve školní pracovně (laboratoři) i v běžném životě nebezpečné 

látky a přípravky R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam mimořádné události 

havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek.  

 

 Při vyučování předmětu PŘÍRODOPIS si žáci osvojí znalosti v oblasti hub, 

výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami. V rámci 

předmětu Biologie člověka se žáci naučí rozlišovat příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu 

života, aplikaci první pomoc při poranění a jiném poškození těla nemoci, úrazy a 

prevence příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 

závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie. 
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 ČLOVĚK A ZDRAVÍ ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových 

situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s 

řešením jednotlivých mimořádných událostí.  

 

 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Při výuce žáci respektují přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a přispívají k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v komunitě. Žáci projevují odpovědné chování v rizikových situacích silniční a 

železniční dopravě; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v 

případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc, uplatňují adekvátní způsoby 

chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí.  

 

 VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ. Obsahem tohoto tématu jsou 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity rodina, škola, vrstevnická skupina, 

obec, spolek.  

 ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ. V rámci tohoto tématu si 

žáci osvojí rizikové vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví jako jsou kvalita 

ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota, ochrana před přenosnými chorobami základní 

cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané 

v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem 

se zvířaty ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence 

kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče; 

odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, 

při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci. 

 

 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE. Žáci si při výuce 

tohoto tématu upevní dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné 

prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika 

silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání 

agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 

ochrana člověka za mimořádných událostí klasifikace mimořádných událostí, varovný 

signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, 

činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí. 
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 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Žáci si osvojí základní pracovní dovednosti a 

návyky z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání 

vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě, práci s technickými 

materiály, dodržují obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a nářadím. Žák se naučí poskytnout první pomoc při úrazu 

a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, dodržuje 

technologickou kázeň, naučí se poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým 

proudem v domácnosti, je si vědom bezpečnosti a ekonomice provozu a nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem. 

 

 TĚLESNÁ A ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA. Vzdělávací obor 

Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví 

směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé 

straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, 

duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně 

ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro 

uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a 

výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a 

ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním 

vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 

dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi 

důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno 

na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez 

paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které 

neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového 

nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně 

důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i 

specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve 

zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají 

korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10676
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využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům 

se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.  

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) 

zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či 

volitelného předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná 

výchova (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření 

pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v 

mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná 

zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a 

vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z 

nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných 

stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak 

reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a 

zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených 

pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k 

poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých 

činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení 

(speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání 

atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 

 

 

Je vhodné usilovat o to, aby předkládané názory nebyly v příkrém rozporu s názory 

zákonných zástupců žáků. Cílové zaměření vzdělávací oblasti směřuje k utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody 

a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, 

příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na 

způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i 

na kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 

prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 
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 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v 

denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s 

aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání 

míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými 

mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním 

úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 

významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 

činností atd. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i 

mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s 

řešením jednotlivých mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace 

zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci (Zdravotní tělesná výchova 

2. stupeň [online]. [cit. 2019-04-05]) 

 

3.stupeň středního vzdělání 

Pro 3.stupeň středního vzdělání je Ochrana zdraví, bezpečnosti a první pomoc 

rozčleněna v rámci vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví do několika vzdělávacích 

oborů. Jedná se o obory : 

 

 ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy: 

Žák usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a 

zdravím druhých, zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v 

zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace podle konkrétní 

situace, zasáhne při závažných poraněních a život ohrožujících stavech. 

Učivo - vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví v rodině, 

škole, obci zdravá výživa – specifické potřeby výživy podle věku, zdravotního 

stavu a profese hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství, první pomoc při 

úrazech a náhlých zdravotních příhodách, psychohygiena – předcházení stresům 
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v mezilidských vztazích, zvládání stresových situací, efektivní komunikace, 

hledání pomoci 

 VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

Očekávané výstupy: 

Žák korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích posoudí 

hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, 

partnerských vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve svém životě o jejich 

naplnění projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte 

Učivo - vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc nemocným a 

handicapovaným lidem partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná 

rodina; náhradní rodinná péče a její formy, ústavní péče rizika spojená s volbou 

životního partnera, krizové situace v rodině rozvoj sociálních dovedností pro život 

s druhými lidmi – otevřenost vůči druhým, vyjednávání, obhajování a prosazování 

vlastních názorů, odmítání nehumánních postojů modely sociálního chování v 

intimních vztazích – otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, 

trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta 

 

 

 ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

Očekávané výstupy: 

Žák se orientuje ve své osobnosti, emocích a potřebách uplatňuje odpovědné a 

etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků, orientuje 

se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu 

rodičovství, zná práva každého jedince v oblasti sexuality a reprodukce 

Učivo - změny v období adolescence – tělesné, duševní a společenské; hledání 

osobní identity, orientace na budoucnost, hledání partnera, prožívání emočních 

stavů a hlubších citových vztahů způsoby sebereflexe a kontroly emocí péče o 

reprodukční zdraví – faktory ovlivňující plodnost; preventivní prohlídky; osvěta 

spojená s abúzem nikotinu, alkoholu, drog a sexuálně přenosnými chorobami 

metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní 

aspekty modely vzájemného chování související s etickými a psychosociálními 

aspekty partnerského a sexuálního života – odpovědnost, sebeúcta, respekt, 

rozhodování  
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 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

Očekávané výstupy: 

Žák projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému 

životnímu stylu zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování 

uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a 

držením návykových látek a s činností pod jejich vlivem, sexuálně motivovanou 

kriminalitou, skrytými formami individuálního násilí a vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost, rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o 

způsobu jednání v situacích vlastního nebo cizího ohrožení. 

Učivo - civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné 

pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy zátěžové situace, stres a způsoby jeho 

zvládání; důsledky stresu v oblasti fyzického, duševního a sociálního zdraví rizika 

v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví – promiskuita, předčasné ukončení 

těhotenství sexuálně motivovaná kriminalita – pornografie, pedofilie, dětská 

prostituce, obchod se ženami skryté formy a stupně individuálního násilí a 

zneužívání – šikana, brutalita, zanedbávané a týrané děti (CAN) autodestruktivní 

závislosti a kriminalita související s těmito jevy – zdravotní a psychosociální 

rizika výroba, držení a zprostředkování nelegálních návykových látek; návykové 

látky a bezpečnost v dopravě sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v 

nečekaných, složitých a krizových situacích – duševní hygiena v dlouhodobých 

zátěžových a stresových situacích, rozhodování se v eticky problematických 

situacích. 

5.7.1 Výchova ke zdraví 

 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Očekávané výstupy: 

Žák rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události 

prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na 

mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného 

zasažení obyvatel. 

Učivo - vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události živelní pohromy únik 

nebezpečných látek do životního prostředí jiné mimořádné události první pomoc 
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– klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel sociální dovednosti 

potřebné při řešení mimořádných událostí – rozhodnost, pohotovost, obětavost, 

efektivní komunikace. (BALADA, Jan. 2007 s. 58-60) 

Tyto vzdělávací obory jsou následně zapracovány do předmětů První pomoc, První 

pomoc a IZS, Ošetřování zraněných ( SZŠ ), Člověk a příroda ( SPŠ ). Základy první 

pomoci jsou nedílnou součástí školení BOZP pro výkon Praktického vyučování a 

odborného výcviku pro SOU.  

 

1.15 Výchozí principy  

Věkovou skupinu 7-8 let jsem záměrně zvolil proto, že s prvotním seznámením 

s postupy První pomoci je nutno začít již v raném věku. Výukově tyto informace spadají 

do výuky Prvouky pro 2. ročník ZŠ – Člověk a naše tělo. Poznatky získané v tomto 

předmětu jsou dále prohlubovány v dalších ročnících, avšak bez dostatečně podrobných 

a názorných ukázek První pomoci. Taktéž příklady bezpečného chování a prosociálního 

chování v krizových situacích nejsou dle mého názoru dostatečně rozvinuty.  

 

Žáci 2. ročníku ZŠ jsou již schopni dané problematice porozumět a jsou 

dostatečně motoricky zruční poskytnout laickou pomoc na kvalifikované úrovni. Jsou 

mediálně známy případy, kdy žáci prvního stupně ZŠ svým včasným zásahem a správným 

postupem zachránili lidský život. Toto by nebylo možné v případě, že by děti nebyly 

seznámeny s postupy, jak se správně zachovat a jednat v krizových situacích. Toto 

mnohdy neznají ani pedagogičtí pracovníci či rodiče.  

 

Prvotním problémem je panika. Dospělý jedinec často snáze podlehne panice 

v krizových situacích, protože si uvědomuje důsledky neodborného jednání nebo své 

neznalosti technik správného ošetření. Tyto zábrany děti nemají a tak se paradoxně může 

jevit poučený dětský záchranář lepší volbou nežli neznalý dospělý. Děti jsou všímavější 

a emapatičtější nežli dospělý jedinec a svým jednáním mohou strhnout pozornost okolí. 

Ačkoli jejich fyzická kondice neumožňuje náročnější úkony jako například nepřímou 

masáž srdce, mohou být platnými pomocníky a rádci při oživování nebo ošetření zranění. 

Přítomnost dětí, které vědí, jak se mají zachovat, působí taktéž antistresově a podporuje 

v dospělých potřebu „se ukázat“.  
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1.16 Výuka bezpečnosti a předcházení úrazům 

 

Výuka, školení a informace o bezpečnosti a předcházení úrazům jsou opět 

nadstandardně zpracovány mnoha organizacemi. Tyto organizace zpracovaly většinou za 

peníze nadačních fondů a fondů EU mnoho publikací, které jsou dostatečně vysvětlující 

a motivační. Pro potřeby této Bakalářské práce bylo použito materiálů Asociace 

Záchranný kruh, jež se specializuje na prevenci školních dětí formou školení a pracovních 

listů. 

 

1.17 Stanovení konkrétních hypotéz a cílů bakalářské práce 

Jednou ze základních životních potřeb každého člověka je pohyb a pohybové 

vyjádření nálad a emocí. Význam pohybu je znám již odedávna. Díky němu se můžeme 

formovat, vyvíjet a dozrávat. Pohybové schopnosti jedince určují jeho fyziognomické 

možnosti, které jsou ovlivňovány konstitučními činiteli (stavbou těla), jeho motorikou 

(hybností) a psychicko-motorickými vlastnostmi (ty ovlivňují výběr, řazení a 

usměrňování pohybu).  

 

Motorika člověka je souhrn všech jeho potenciálních pohybových předpokladů, 

které mu spolu s konstitučními a psychickými činiteli umožňují vykonávat různé 

pohybové úkony a činnosti. (Szabová, 1999, s. 11) 

 

Psychomotorika vyjadřuje to, že motorika, tělesné procesy a pohyb velmi úzce 

souvisí 

s psychikou a procesy duševními. Motorické projevy jsou výrazem psychické činnosti, 

jsou bezprostředním výsledkem nervové činnosti a jsou článkem v celkové osobnosti. 

(Szabová, 1999, s. 11) 

 

Senzomotorika a psychomotorika úzce souvisí se zdravím lidí, s celkovým zdravým 

životním stylem. Čím větší pokrok je ve společnosti zaznamenáván, ať již technický či 

společenský (rychlejší životní styl), tím větší psychické zatížení každému jedinci přináší 

a oslabuje možnosti pro vyjádření vlastní osobnosti. Dochází k tzv. diktátu doby. Děti 
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mají problémy při navazování kontaktů, v komunikaci a i s přijímání sebe samotných. 

Někteří z nás tento jev nesou bez následků, jiní mají potíže psychosomatického rázu. 

 

Psychosomatické potíže zaznamenáváme u již dětí v předškolním a mladším 

školním věku. Bohužel se zapomíná na původní smysl zdravého pohybu. Ačkoli dnešní 

mediální proud a reklamy na zboží vyzívají spotřebitele „Buď nejlepší, buď IN“, člověk 

rozhodně nemusí překonávat rekordy, pěstovat v posilovně do očí bijící svaly (často za 

podpory legálních či ilegálních „doplňků“ stravy), být nejštíhlejší v okolí atd. Většinou 

stačí vykonávat jednoduché pohyby, jako je například chůze, neboť i tak si je schopen 

zajistit své základní životní potřeby. Pro zajištění základních potřeb těla stačí denně ujít 

8000 kroků což odpovídá cca 5 Km. 

Je zřejmé, že psychomotorika podporuje zdraví po fyzické stránce tím, že se jedná o 

pohybovou aktivitu. Nesmíme však opomenout, že pohyb působí blahodárně na naše 

zdraví i v oblastech jako je rozvoj vnímání osobní zdatnosti (self – efficacy), pomáhá nám 

zvládat náročné životní situace (optimismus, smysluplnost života, sebedůvěra), je formou 

sociální opory a rozvíjí naši duševní hygienu (sebevýchova, adaptace, autoregulace). 

(Blahutková, 2007, s. 9) 

 

 

Výše uvedené evokuje hypotézy a otázky: 

 

Hypotéza prvá: Děti v mladším školním věku jsou již schopny pochopit potřebu se 

vzdělat v poskytování První pomoci a jsou schopny se vyvarovat nebezpečného jednání. 

 

Hypotéza druhá: Děti v mladším školním věku jsou schopny uvážit aspekty svého jednání 

vzhledem k bezpečnosti a předvídat důsledky svého jednání.  

 

Hypotéza třetí: Pro praktickou První pomoc v mladším školním věku jsou lépe motoricky 

vybaveny dívky nežli chlapci. 

 

Cíl: na základě výsledků praktické části navrhnout doplnění stávajícího ŠVP pro předmět 

Prvouka o pracovní listy „Nebezpečné situace a první pomoc“ pro doplnění výuky 

v rámci RVP pro základní vzdělávání Člověk a jeho svět.  
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2.1 Způsob realizace praktické části  

 

Výuka byla koncipována ve třech hlavních bodech: 

1) Ověření stávajících znalostí 

2) Cílená výuka 

3) Ověření nových znalostí získaných výukou  

 

Pro ověření stávajících znalostí byla použita metodu testu, vycházejícího 

ze Školního vzdělávacího plánu doplněného o otázky a pracovní listy týkající se 

bezpečného chování a První pomoci.  

Výuka probíhala ve druhých ročnících Základní školy a mateřské školy Emy 

Destinnové v Praze formou besedy a názorných ukázek. Jako vyučovací pomůcku jsem 

se rozhodl vytvořit vlastní pracovní listy, které žáky nejenom poučí, ale také zábavnou 

formou seznámí s jednotlivými tématy. Jednotlivé pracovní listy jsou uvedeny v Příloze 

7.4. Tyto pracovní listy byly využity při výuce spolu s výkladem a interaktivními 

ukázkami.   

 

Pracovní listy obsahují:  

a) Výčet možných rizik doma, ve škole a mimo školu  

b) Seznámení žáků s rizikovými faktory ohrožujícími jejich zdraví,   

c) Diagnostickou část, ve které se žáci seznámí se zraněním a popisem jednotlivých 

obtíží, 

d) Postup první pomoci proveditelný dětmi mladšího školního věku. 

 

Pro ověření znalostí získaných v průběhu výuky byl použit stejný test jako na počátku. 

Sledovaným ukazatelem byl rozdíl v odpovědích ověřovacího a závěrečného testu. 

 

 

2.2 Klíčové kompetence 

Žáci poznávají sebe sama jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické 

funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk během svého života vyvíjí a mění, co prospívá 

a škodí jeho zdraví. Získávají základní poučení o zdravotní prevenci, první pomoci a o 
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bezpečném chování v četných životních situacích, které ohrožují zdraví jedinců i celých 

skupin obyvatel (mimořádné události). Hrají určené role ( zranění a ošetřující ) a řeší 

modelové situace, které upevní jejich konkrétní dovednosti a rozhodovací návyky, a na 

jejich základě docházejí k poznání, že zdraví a prosociální chování jsou nejcennější 

hodnoty v životě člověka. 

Oblast RVP Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k : 

 objevování nových skutečností, k radosti a uspokojení z objevování a dosaženého 

výsledku; 

 utváření pracovních návyků v jednoduchém samostatném i týmovém 

experimentování; 

 orientaci ve světě informací, k zvládnutí základních způsobů jejich získávání, 

zpracování a používání; 

 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech; 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 

jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 

pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů; 

 efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných i méně běžných 

situacích; 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k samostatnosti v 

projevech názorech, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a 

limitů) a k respektování kvalit a běžných potřeb jiných lidí; 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání 

možností aktivního uplatnění při jejich ochraně; 

 rozvíjení a přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu 

prostředí; 

 poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět; 

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, 

účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví i 

bezpečnosti a zdraví jiných. 
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2.3 Příprava na hodinu 

 

Seznámení žáků se zásadami bezpečného chování a první pomoci probíhalo ve třech 

vyučovacích hodinách v každé třídě. Nedílnou součástí přípravy na školení byla příprava 

jednotlivých vyučovacích hodin včetně rozdělení časové dotace na jednotlivé výukové 

okruhy.  

RVP Člověk a jeho svět 

Prvouka 
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1. Vyučovací hodina 

Téma hodiny: Bezpečné chování, krizové situace a jejich řešení 

Cíl hodiny: Seznámit žáky se zásadami bezpečného chování a předcházení úrazům doma 

a mimo domov, tísňové komunikace se složkami IZS, příklady krizových situací a jejich 

řešení. 

Výukový okruh  Detail Časová dotace 

Seznámení žáků s tématy a 

průběhem hodiny 

 5 minut 

Ověření vstupních znalostí Metoda ověření: testem 

Vysvětlení účelu 

Vysvětlení způsobu vyplnění testu (dbát na 

čtení s porozuměním, vysvětlení nutnosti 

použití barevných pastelek) 

Rozdání testu a vysvětlení způsobu označení 

testu (použití iniciál místo jména, označení 

chlapec-dívka) 

 

 

 

 

 

5 minut 

Vypracování testu Během vypracovávání testu odpovídat na 

upřesňující otázky 

10 minut 

Zásady bezpečného chování Bezpečnost doma 

Bezpečnost mimo domov (různé pro každé 

roční období) 

Mezilidské vztahy 

Bezpečné a nebezpečné chování 

 

 

 

 

 

20 minut Běžná rizika Rizikové chování doma 

Rizikové chování venku (různé pro každé 

roční období ) 

Mimořádné události Varovné signály 

Tísňové linky 

Nehody a živelní události 

Složky IZS 

Hodnocení a shrnutí  5 minut 
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2. Vyučovací hodina 

Téma hodiny: První pomoc 

Cíl hodiny: Seznámit žáky se zásadami správného poskytnutí vybraných okruhů první  

pomoci a předcházení úrazům  

 

Výukový okruh  Detail Časová dotace 

Seznámení žáků s tématy a 

průběhem hodiny 

 5 minut 

Ověření vstupních znalostí Metoda ověření: testem 

Vysvětlení účelu 

Vysvětlení způsobu vyplnění testu (dbát na 

čtení s porozuměním, vysvětlení nutnosti 

použití barevných pastelek ) 

Rozdání testu a vysvětlení způsobu označení 

testu (použití iniciál místo jména, označení 

chlapec-dívka) 

 

 

 

 

 

5 minut 

Vypracování testu Během vypracovávání testu odpovídat na 

upřesňující otázky 

10 minut 

Zásady správného 

poskytnutí první pomoci 

Ošetření krvácení 

Ošetření zlomenin, pohmožděnin a 

vykloubenin 

Ošetření popálenin a omrzlin 

Rozpoznání úžehu a úpalu (způsoby 

ošetření, zdůraznit nutnost dodržování 

pitného režimu!) 

Rozpoznání mdloby, diabetes, bezvědomí, 

křečové stavy 

Bodnutí hmyzem a klíšťatem 

  

 

 

 

 

 

20 minut 

Hodnocení a shrnutí  5 minut 
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3. Vyučovací hodina 

Téma hodiny: První pomoc – praktický nácvik 

Cíl hodiny: Naučit žáky ošetřit běžná poranění a správné jednání při stavech 

bezprostředně ohrožující zdraví a život  

Pomůcky: obvazový materiál, šátek, prstové barvy     

 

Výukový okruh  Detail Časová dotace 

Seznámení žáků s tématy a 

průběhem hodiny, 

Rozdělení žáků do pracovních skupin ( 4-5 

žáků na skupinu ) 

5 minut 

Praktika ošetření dle pokynů Simulace zranění (nakreslení zranění 

prstovými barvami ) horních končetin a 

následné ošetření 

Simulace zranění dolních končetin 

(vysvětlení poranění bez vysvlékání z 

oblečení) a následné ošetření 

Úklid použitého materiálu a zklidnění třídy 

 

 

 

 

 

 

15 minut 

Ověření výstupních znalostí Metoda ověření: testem 

Použití autentických testů jako 

v předchozích dvou hodinách 

Vysvětlení účelu, zopakování způsobu 

vyplnění testu 

Rozdání testu a vysvětlení způsobu označení 

testu (použití iniciál místo jména, označení 

chlapec-dívka) 

 

Během vypracovávání testu odpovídat na 

upřesňující otázky 

20 minut 

Závěr, hodnocení, shrnutí a 

poděkování 

 5 minut 
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2.4 Charakteristika jednotlivých tříd 

Třída 2.A třídní učitelky Mgr. Jany Hejnové 

Ve třídě je 27 žáků ( 19 dívek, 8 chlapců), z nichž jsou 2 žáci s diagnostikou 

poruchou vzdělávání a mají přiznaná podpůrná opatření třetího stupně s individuálním 

vzdělávacím plánem. 4 žáci mají přiznaná podpůrná opatření II. stupně, 4 žáci jsou 

cizinci. Většina dětí je velmi vstřícná. Integrovaný žák s podpůrným opatřením třetího 

stupně je česko-ruské národnosti. Je stále velmi nezralý, bez pomoci asistentky Kateřiny 

Kobrové je ve vyučování zcela nesamostatný, neorientuje se v učení ani v prostoru.  

Druhý žák s IVP je romského původu, který přišel do třídy až v letošním roce. 

Tento žák je vnímavý, schopný a bystrý. Nemá však možnost svoje kladné vlastnosti 

uplatnit, neboť navštěvuje vyučování jen zřídka. Hodiny má omluveny od lékaře či 

rodičů, avšak je prokázáno, i na základě výpovědi žáka, že nemocný nebyl. Doma se však 

na vyučování vůbec nepřipravuje, neučí se ani nedoplňuje probrané učivo. Není pak 

schopen  navázat na práci třídy. 

Integrovaný žák s podpůrným opatřením II.stupně navštěvoval před nástupem do 

ZŠ Waldorfskou MŠ, je pomalejší, byl méně trénovaný v základních matematických 

představách i v základních znalostech. Od svého nástupu do 1. třídy udělal velký pokrok, 

avšak nadále pracuje velmi pomalu, má potíže se sluchovým rozlišováním.  

Druhou integrovanou holčičkou je dívka ruské národnosti, která má kromě jiného, 

problémy nahlas odpovědět na otázku či přečíst větu. Je ve svém projevu velmi nejistá. 

Ve výuce Českého jazyka má značné obtíže, vůbec např. sluchově nerozliší  ž a ř. Má 

pomalejší pracovní tempo, chybuje především v délkách samohlásek. Doma hovoří 

všichni výlučně rusky. Dívka umí azbuku, což jí též nepomáhá ve zvládání a upevňování 

si podob latinských písmen a přispívá k chybovosti. 

Třetím integrovaným žákem je dívka s přiznaným II. st. podpůrných opatření s 

diagnózou dysortografie s nevyzrálým zrakovým a sluchovým rozlišováním. 

Poslední dívka s II. st. PP má též potíže dysortografického  charakteru. Její menší 

úspěšnost ji neurotizuje a vede k soustředění na jiné aktivity.  

Celek třídy problémy a potíže svých spolužáků respektuje, je na ně přivyklý a 

v rámci možností  se jim snaží pomoci.  Jádro třídy je velmi vnímavé, pozorné a chtivé 

vědomostí.  Třídě se daří úspěšně plnit vše, co je uloženo osnovami a tematickými plány. 

Děti jsou zvyklé pracovat samostatně i ve skupinách. Pracují na školních projektech a 

navštěvují i mimoškolní akce. Třída 2.A je přátelský a milý kolektiv. 
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Třída 2.B třídní učitelky Mgr. Jany Dvořákové 

 

Ve třídě je 26 dětí, z toho 16 chlapců a 10 dívek. Ve třídě je jeden integrovaný žák 

s diagnostikou Výrazná školní nezralost a ADHD.  

Žák pracuje za podpory asistenta pedagoga Bc. Hany Hříbalové. V kolektivu je 

dále začleněn žák s poruchou pozornosti a učení dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Dále 

má jeden chlapec středně těžkou oční vadu, nosí silné brýle a okluzor.  

 Kolektiv dětí se jeví jako kamarádský a přátelský a díky převaze chlapců je 

dynamický a živý. Nejsou zde patrny žádné vůdcovské skupiny či jedinci. Kolektiv je 

kompaktní, nicméně jsou zde patrny rozdíly mezi jednotlivými dětmi v pozornosti při 

vyučování. Při vyučování se většina žáků aktivně zapojuje do výuky, je patrné, že pracují 

se zájmem. O přestávkách živě diskutují, mají k dispozici dětské stavebnice pro 

odreagování, se kterými si rády a často hrají. Dívky si hrají s chlapci, chlapci se k dívkám 

chovají velice hezky.  

Integrovaný chlapec se kolektivu straní, je patrná výrazná školní nezralost, občas má 

nekoordinované pohyby připomínající motoriku předškolního dítěte. Při vyučování často 

schválně šišlá a napodobuje dítě ze školky. 

Chlapec s oční vadou je často pasivní, uzavřený ve svém světě. 

Jedna z dívek nastoupila povinnou školní docházku jako nešestiletá, nyní je jí 7 let. 

Přes počáteční nejistotu a ostych se velice dobře zapojuje do dění ve třídě, není patrný 

žádný vývojový ani intelektuální rozdíl. 

U jednoho z chlapců jsou patrny rysy možné poruchy autistického spektra, 

projevující se uzavřeností, obtížným sociálním začleněním, povídá si pro sebe a často 

opakuje stejné věty dokola. 

Celkově se třída jeví jako aktivní, výuka bezpečnosti a první pomoci je zaujala, živě 

debatovaly a vyprávěly vlastní zážitky a zkušenosti a dané téma probíraly i o přestávkách. 

V pracovních skupinách spolupracovaly, navzájem si na sobě demonstrovaly fiktivní 

zranění a postup při jejich ošetření.   
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Třída 2.C třídní učitelky Mgr. Jany Jauernigové 

 

Ve třídě je 29 dětí, z toho 13 chlapců a 16 dívek. Ve třídě jsou 3 žáci s jinou 

formou školní docházky ( § 38 ), 3 žáci s IVP a 6 žáků cizinců. 

 Od září dochází do třídy žákyně ghanské národnosti, která mluvila pouze 

anglicky, čeština pro ni byla novou řečí, avšak velice rychle se zapojila do kolektivu, 

dětmi je dobře přijímána a udělala veliké pokroky v porozumění češtiny. Při výuce 

potřebuje neustálou dopomoc a velkou toleranci ze strany pedagoga. V průběhu školního 

roku byl do třídy zařazen nový žák arménské národnosti, mluví plynule česky. Obdobnou 

dopomoc dostávají všechny děti z řad cizinců. 

 Žáci s IVP pracují s dopomocí asistenta pedagoga Bc. Lucie Vittekové, mají větší 

časovou dotaci, popřípadě zkrácená cvičení, při výuce používají speciální pomůcky. 

 Ve třídě je část dětí, které pracují velmi pečlivě a svědomitě. Děti jsou při 

vyučování aktivní, ale vzhledem k tomu, že některé nastoupily do školy nezralé pro školní 

docházku, dochází u nich k rozptýlení pozornosti během vyučování a stávají se 

nepozornými.  

 Do výuky je kromě frontální výuky zařazována práce ve dvojicích nebo 

skupinách, ve výuce je zařazeno činnostní učení a samostatná práce žáků ( například 

tvoření slovních úloh a následný zápis, názor, výpočet a odpověď ). V průběhu školního 

roku pracují žáci na školních projektech a navštěvují i mimoškolní akce. 
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2.5 Výsledky testů praktické části 

Do výzkumu se zapojilo celkem 67 - 76 žáků 2.rořníků z čehož bylo 30-37 chlapců 

a 37-39 dívek (z důvodů nemocnosti se počet žáků pohyboval od 67 do 76 žáků). Žáci 

ochotně spolupracovali a byli v hodinách velice aktivní. 

Na začátku výuky vyplnili ověřovací test ( Příloha 7.2 ). Test byl rozdělen na celkem 

devět otázek ve dvou výukových celcích. První část (otázky 1 – 5) byla zaměřena na 

ověření znalostí žáků z oblasti rozpoznání rizik a na rizikového chování, druhá část 

(otázky 6 - 9 ) byla zaměřena na ověření znalostí o lidském těle a první pomoci. 

Následná výuka byla zaměřena kromě jiného i na doplnění znalostí v oblastech, kde 

žáci nejvíce chybovali. Po provedené výuce, žáci vyplnily stejný test jako před výukou.  

 

Otázka prvá 

V první otázce měli žáci rozpoznat rizikové chování dětí na obrázku v zimním 

období. Celkem bylo možno za tuto otázku získat max. 5 bodů. 

 

   
 

 

 

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na první otázku lepší o 13% 

71% správných 
odpovědi na 

otázku číslo 1 

Procentuální úspěšnost odpovědí 
chlapců na otázku č. 1 před 

výukou

84% správných 
odpovědi na 
otázku číslo 1 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku č. 1 

po provedené výuce

správné odpovědi 
na otázku číslo 1 

před výukou

správné odpovědi 
na otázku číslo 1 

po výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců 
na otázku č. 1 před a po provedené výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na první otázku lepší o 14% 

 

 

 
Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na první otázku lepší o 13.5% 

69%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 1 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku č. 

1 před výukou

83%

správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 1 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek 

na otázku č. 1 po 
provedené výuce

správné odpovědi na 
otázku číslo 1 před 

výukouSprávné odpovědi na 
otázku číslo 1 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku č. 
1 před a po provedené výuce

Správné odpovědi na 
otázku číslo 1 před 

výukou 
Správné odpovědi na 

otázku číslo 1 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 1 před a po provedené výuce
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Otázka druhá 

 

V druhé otázce měli žáci rozpoznat rizikové chování dětí na obrázku v letním 

období. Celkem bylo možno za tuto otázku získat max. 8 bodů. 

     

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na druhou otázku lepší o 29% 

 

 

 

   

52%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 2  

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku č. 2 před výukou

81%
správných 

odpovědi na 
otázku číslo 

2 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 2 po provedené výuce

správné odpovědi na 
otázku číslo 2  před 

výukou

správné odpovědi na 
otázku číslo 2 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 2 před a po provedené výuce

62%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 2 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku 

č. 2 před výukou

80%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 2 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek 

na otázku č. 2 po provedené 
výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na druhou otázku lepší o 18% 

 

 

 

 
 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na druhou otázku lepší o 23.6% 

 

 

 

 

Správné odpovědi 
na otázku číslo 2 

před výukouSprávné odpovědi 
na otázku číslo 2 

po výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku 
č. 2 před a po provedené výuce

Správné odpovědi 
na otázku číslo 2 

před výukou 

Správné odpovědi 
na otázku číslo 2 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků 
na otázku č. 2 před a po provedené výuce
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Otázka třetí 

V třetí otázce měli žáci správně rozpoznat nebezpečí na obrázku a přiřadit k němu 

správné číslo na složky IZS (hasiči, záchranka, policie). Celkem bylo možno za tuto 

otázku získat max. 8 bodů. 

   

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na druhou otázku lepší o 1% 

 

   

77%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 3 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku č. 3 před výukou

78%
správných 

odpovědi na 
otázku číslo 3 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 3 po provedené výuce

správné odpovědi na 
otázku číslo 3 před 

výukou 

správné odpovědi na 
otázku číslo 3 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 3 před a po provedené výuce

61%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 3

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku   

č. 3 před výukou

65%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 3

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku  
č. 3 po provedené výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na druhou otázku lepší o 4% 

 

 

 

 
 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na třetí otázku lepší o 2.6% 

 

 

 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 3 před 

výukou 
Správné odpovědi na 

otázku číslo 3 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku č. 
3 před a po provedené výuce

Správné odpovědi na 
otázku číslo 3 před 

výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 3 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 3 před a po provedené výuce
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Otázka čtvrtá 

V čtvrté otázce měli žáci správně rozhodnout, zda dětem na jednotlivých obrázcích 

v prostředí ulice a silnice hrozí nebezpečí či nikoli. Podle toho měli v případě nebezpečí 

vybarvit obrázek mračouna červenou pastelkou nebo v případě bezpečí vybarvit obrázek 

smajlíka zelenou pastelkou. Celkem bylo možno za tuto otázku získat max. 12 bodů. 

   

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na čtvrtou otázku lepší o 2% 

 

     

93%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 4 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku  č. 4 před výukou

95%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 4

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 4 po provedené výuce

správné odpovědi na 
otázku číslo 4 před 

výukou 

správné odpovědi na 
otázku číslo 4 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 4 před a po provedené výuce

88%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 4

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku č. 

4 před výukou

91%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 4

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku 
č. 4 po provedené výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na čtvrtou otázku lepší o 3% 

 

 

 
 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na čtvrtou otázku lepší o 2.6% 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 4 před 

výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 4 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku č. 
4 před a po provedené výuce

Správné odpovědi na 
otázku číslo 4 před 

výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 4 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 4 před a po provedené výuce
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Otázka pátá 

V páté otázce měli žáci správně rozhodnout, zda dětem na jednotlivých obrázcích v 

prostředí domova a hřiště hrozí nebezpečí či nikoli. Podle toho měli v případě nebezpečí 

vybarvit mračouna červenou pastelkou nebo v případě bezpečí vybarvit smajlíka 

zelenou pastelkou. Celkem bylo možno za tuto otázku získat max. 12 bodů. 

   

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na pátou otázku lepší o 2% 

 

   

84%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 5

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 5 před výukou

86%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 5

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 5 po provedené výuce

správné odpovědi 
na otázku číslo 5 

před výukou 

správné odpovědi na 
otázku číslo 5 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 5 před a po provedené výuce

81%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 5

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku   

č. 5 před výukou

87%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 5

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku   
č. 5 po provedené výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na pátou otázku lepší o 6% 

 

 
 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na pátou otázku lepší o 4% 

 

 

 

 

 

Správné 
odpovědi na 
otázku číslo 5 
před výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 5 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku   
č. 5 před a po provedené výuce

Správné 
odpovědi na 

otázku číslo 5 
před výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 5 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 5 před a po provedené výuce
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Otázka šestá 

V šesté otázce měli žáci správně popsat jednotlivé části lidského těla. Celkem bylo 

možno za tuto otázku získat max. 23 bodů 

  

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na šestou otázku lepší o 14% 

 

   

61%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 6

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku č. 

6 před výukou

75%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 6

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku č. 6 po provedené 
výuce

správné odpovědi na 
otázku číslo 6 před 

výukou správné odpovědi na 
otázku číslo 6 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na otázku 
č. 6 před a po provedené výuce

64%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 6

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku 

č. 6 před výukou

76%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 6

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek 

na otázku č. 6 po provedené 
výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na šestou otázku lepší o 12% 

 

 

 
 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na šestou otázku lepší o 13% 

 

 

 

 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 6 před 

výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 6 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku č. 
6 před a po provedené výuce

Správné odpovědi 
na otázku číslo 6 

před výukou 
Správné 

odpovědi na 
otázku číslo 6 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 6 před a po provedené výuce



- 70 - 

 

 

Otázka sedmá 

V sedmé otázce měli žáci správně vybarvit obrázek teploměru nejprve pro normální 

teplotu lidského těla a druhý pro zvýšenou teplotu a horečku. Celkem bylo možno za 

tuto otázku získat max. 2 body. 

   

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na sedmou otázku lepší o 26% 

 

   

12%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 7

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku č. 7 před výukou

38%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 7

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku č. 7 po provedené 
výuce

správné odpovědi 
na otázku číslo 7 

před výukou 
správné odpovědi 

na otázku číslo 7 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 7 před a po provedené výuce

7%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 7

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku 

č. 7 před výukou

46%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 7

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek 

na otázku č. 7 po provedené 
výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na sedmou otázku lepší o 39% 

 

 

 
 

 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na sedmou otázku lepší o 32,5% 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 7 před 

výukou 

Správné 
odpovědi na 

otázku číslo 7 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku č. 
7 před a po provedené výuce

Správné odpovědi na 
otázku číslo 7 před 

výukou 

Správné 
odpovědi na 

otázku číslo 7 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 7 před a po provedené výuce
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Otázka osmá 

V osmé otázce měli žáci správně rozpoznat názvy nemocí a úrazů. Jednotlivá políčka 

vybarvovali červenou pastelkou pro nemoci a zelenou pro úrazy. Celkem bylo možno za 

tuto otázku získat max. 16 bodů. 

   

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na osmou otázku lepší o 6% 

 

   

87%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 8

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 8 před výukou

93%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 8

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 8 po provedené výuce

správné odpovědi 
na otázku číslo 8 

před výukou 
správné odpovědi na 

otázku číslo 8 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 8 před a po provedené výuce

80%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 8

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku č. 

8 před výukou

91%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 8

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek 

na otázku č. 8 po 
provedené výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na sedmou otázku lepší o 11% 

 

 

 
 

 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na osmou otázku lepší o 8,4% 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 8 před 

výukou Správné odpovědi na 
otázku číslo 8 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku 
č. 8 před a po provedené výuce

Správné odpovědi na 
otázku číslo 8 před 

výukou 
Správné odpovědi na 

otázku číslo 8 po 
výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků 
na otázku č. 8 před a po provedené výuce
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Otázka devátá 

V devátí otázce měli žáci ke zranění správně přiřadit způsob ošetření. Celkem bylo 

možno za tuto otázku získat max. 7 bodů. 

   
 

 
Úspěšnost výuky byla v odpovědích chlapců na devátou otázku lepší o 25% 

 

 

   

61%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 9 

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na 

otázku č. 9 před výukou

86%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 9

Procentuální úspěšnost 
odpovědí chlapců na otázku 

č. 9 po provedené výuce

správné odpovědi na 
otázku číslo 9 před 

výukou 

správné odpovědi na 
otázku číslo 9 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí chlapců na 
otázku č. 9 před a po provedené výuce

69%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 9

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek na otázku č. 

9 před výukou

85%
správných 
odpovědi 
na otázku 

číslo 9

Procentuální úspěšnost 
odpovědí dívek 

na otázku č. 9 po provedené 
výuce
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Úspěšnost výuky byla v odpovědích dívek na devátou otázku lepší o 16% 

 

 

 
 

 

Celková úspěšnost správných odpovědí žáků 2. ročníků před a po provedené výuce 

byla na devátou otázku lepší o 20,5% 

 

 

 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 9 před 

výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 9 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí dívek na otázku č. 9 
před a po provedené výuce

Správné odpovědi na 
otázku číslo 9 před 

výukou 

Správné odpovědi na 
otázku číslo 9 po 

výuce 

Rozdíl procentuální úspěšnosti odpovědí žáků 2. ročníků na 
otázku č. 9 před a po provedené výuce
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Na základě výše uvedených výsledků testů před a po výuce lze konstatovat, že u chlapců 

došlo k průměrnému zlepšení správných odpovědí o 13,11% a u dívek o 13,59%. Celkové 

zlepšení správných odpovědí u všech žáků druhých ročníků bylo za tři vyučovací hodiny 

13,35%.   

Žáci v první části většinou chybovali v použití správných telefonních čísel na složky IZS 

a v rozpoznání rizikového chování v modelových situacích. V druhé části většinou 

chybovali v pojmenování jednotlivých částí lidského těla a určení normální a zvýšené 

teploty lidského těla. 

 

3 Vyhodnocení hypotéz 

 

 

Hypotéza prvá:  

Děti v mladším školním věku jsou již schopny pochopit potřebu se vzdělat v poskytování 

První pomoci a jsou schopny se vyvarovat nebezpečného jednání. 

 

Tato hypotéza se potvrdila, žáci 2. ročníků jsou již schopni pochopit potřebu se vzdělat 

v poskytování První pomoci a jsou schopny se vyvarovat nebezpečného jednání.  

 

Hypotéza druhá:  

Děti v mladším školním věku jsou schopny uvážit aspekty svého jednání vzhledem 

k bezpečnosti a předvídat důsledky svého jednání. 

 

Tato hypotéza se potvrdila, žáci 2. ročníků jsou schopni uvážit aspekty svého jednání 

vzhledem k bezpečnosti a předvídat důsledky svého jednání.  

 

Hypotéza třetí:  

Pro praktickou První pomoc v mladším školním věku jsou lépe motoricky vybaveny 

dívky nežli chlapci. 

 

Tato hypotéza se nepotvrdila. V praktické části výuky první pomoci se prokázalo, že 

motorická schopnost u chlapců a dívek je veskrze stejná, v každé třídě jsou žáci, kteří 

mají lepší motorické schopnosti nežli ostatní. 
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4 Závěr 

Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve školství mají z hlediska ochrany 

zdraví žáků jediný cíl – snížit počet úrazů ve školách a školských zařízeních. Znamená to 

také dobře znát možná rizika školní práce, důsledně trvat na dodržování platných pravidel 

v chování a jednání dětí a všestranně usilovat o předcházení vzniku příčin mimořádných 

situací v práci s nimi. Součástí této prevence musí být i zvyšování kvalifikovaných 

znalostí pedagogů, ale i ostatních pracovníků škol, v oblasti poskytování první pomoci 

žákům. 

V rámci tohoto procesu nelze podcenit ani trpělivé úsilí školy o přípravu žáků a 

studentů škol všech stupňů k přípravě, poskytování, ale i přijímání základních forem 

moderní první pomoci. 

Většina úrazů ve školských zařízeních vzniká v důsledku nepozornosti a 

přecenění sil dětmi. Nezřídka může jít i o důsledek sledování a nesprávného vnímání 

akčních filmů a počítačových her. Děti často nedokážou oddělovat realitu života od iluze 

animovaných filmů a to nejen při hře, ale i v každodenních činnostech. S tím je spojena i 

malá schopnost reálně odhadovat vlastní síly. To, spolu s nedostatkem vlastních 

zkušeností z pohybu venku vede často k přeceňování vlastních sil. Statisticky jsou 

z hlediska školních úrazů nejohroženější skupinou žáci ve věku 12 – 16 let. 

Jakýkoliv úraz žáka znamená pro učitele trauma, které si nezřídka nese s sebou i 

po řadu let. Každý úraz svěřeného dítěte může v pedagogických pracovnících vyvolat 

obavy z volného pohybu žáků a následně i pasivitu, která ve svých důsledcích může vést 

i k omezování aktivity dětí pouze na organizované hry. 

Pedagogičtí pracovníci musí být proto pro případ vzniku školního úrazu 

dostatečně proškoleni i v poskytování odborné první pomoci a musí mít i přesné 

informace související se znalostí příslušných právních norem a předpisů. Nezanedbatelná 

součást této přípravy pedagoga je i jeho schopnost psychicky a organizačně zvládnout 

krizovou situaci a motivovat svěřené žáky k pochopení nároků vzniklého stavu, případně 

i k aktivní spoluúčasti na jeho řešení. Vždyť jsou známy případy kdy i děti dovedly 

v takové situaci samostatně jednat a přivolat odbornou pomoc při úrazu svého vrstevníka 

či i dospělého občana. Je velmi důležité usilovat o upevňování vědomostí žáků a studentů 

i při poskytování a také přijímání první pomoci. 

To vše předpokládá formulovat východiska, předpoklady i podmínky postupného 

vytváření vzájemně provázaného systému prevence ovlivňujícího chování a jednání 
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učitelů i žáků v  mimořádných situacích ve škole i mimo ni. Příprava žáků základních 

škol a studentů středních a učňovských škol k poskytnutí i k přijímání nejrůznějších 

forem první pomoci je nedílnou součástí systému. 

Uvedený proces však vyžaduje vzájemné propojení a návaznost řady předpokladů, 

které ovlivňují úspěšnost výchovně vzdělávací práce na školách všech stupňů. Jsou také 

potřebným základem cílevědomého vytváření systému prevence, kam zavádění 

kvalifikované přípravy žáků, studentů a samozřejmě i učitelů v oblasti poskytování i 

přijímání první pomoci nesporně patří. 

 

Jde o předpoklady: 

Legislativní, které pomohou dotvořit právní předpoklady a podmínky pro 

postupné zavádění přípravy k poskytování i k přijímání první pomoci na školách prvního, 

druhého a třetího stupně. I když je pojem „školní úraz“ obsažen ve Vyhlášce č. 57/2010 

Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a zahrnut i do Zákoníku práce, chybí zde dosud 

závazný prováděcí předpis České školní inspekce. Ten by měl být zakotven v pracovních 

smlouvách pedagogů a ostatních pracovníků škol a tvořit součást jejich normativních 

školení . 

Pedagogicko-didaktické, umožňující začlenění přípravy k první pomoci do 

vzdělávacích programů základních i středních škol a učilišť s potřebným časovým 

potenciálem, účastí odborně školených lektorů a materiálním zabezpečením 

zdravotnickou technikou a pomůckami odpovídajícími moderním metodám poskytování 

první pomoci. Protože k většině školních úrazů dochází v hodinách tělesné výchovy, je 

nutné věnovat pozornost rovněž žákovským dovednostem i v oblasti motoriky a 

obratnosti. Výuku bezpečného chování a první pomoci při úrazech je potřeba průběžně 

opakovat alespoň 2x za školní rok a samozřejmě na základě mezipředmětových vazeb 

trvale usilovat o prohlubování žákovských kompetencí a praktických dovedností.  

Materiálně technické a finanční, kde vedle stávajících forem financování školní práce 

(obec – zřizovatel, MŠMT) je potřeba více zapojit účast přímo zainteresovaných institucí 

a organizací, na příklad pojišťoven a zdravotních pojišťoven na snižování úrazovosti žáků 

a studentů tedy na podpoře výuky první pomoci na školách a učilištích. Pojišťovnám jde 

prioritně o snižování počtu pojistných případů zvláště u dětí a tedy i o podporu vhodných 

forem zvyšování účinnosti pojistné tedy i zdravotní prevence. Vždyť v Evropské unii 

patří ČR stále mezi státy s nejvyšší úmrtností následkem úrazů. Na následky úrazu u nás 
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zemře asi 300 dětí ve věku od 0 do 18 let. Tato hrozivá statistika sice každoročně klesá 

počet úrazů však ne.   

Mezinárodní i národní spolupráce a podpora iniciativy škol. Jde o rozšíření 

konkrétních forem spolupráce mezi školami a učilišti v poskytování první pomoci a to 

nejen ve velkých městech – sídlištních aglomeracích, ale i na úrovni regionů a krajů. 

Problematika přípravy dětí a mladých lidí k ochraně zdraví, včetně poskytování první 

pomoci, je aktuální i v ostatních zemích EU. V těchto souvislostech je potřebné iniciovat 

rozvoj spolupráce a účasti zejména na mezinárodních setkáních prostřednictvím orgánů 

státní správy (MŠMT, MZ, MPSV), dětských a mládežnických organizací (Skauting, 

tělovýchovné kluby, záchranářské federace) i za pomoci reprezentace ČR 

v Europarlamentu. Jde o aktivní účast ČR na mezinárodních soutěžích a setkáváních dětí 

a mládeže (na příklad Olympiáda první pomoci.) Vždyť s přípravou k poskytování první 

pomoci je úzce spojena podpora zdraví, fyzické kondice i rozvoje a uplatňování znalostí, 

zkušeností, výchova k samostatnosti a rozhodnosti dětí a mladých lidí, tedy vlastností tak 

důležitých pro jejich uplatnění v životě a praxi. 
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6 Seznam zkratek 

 

ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

NRDU – Národní registr dětských úrazů 

ČSÚ - Český statistický úřad  

ČŠI - Česká školní inspekce  

SÚIP  - Státní úřad inspekce práce 

ÚIV - Ústav pro informace ve vzdělání 
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7 Přílohy 

7.1 Záznam o úrazu 
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7.2 Dotazník ověřovacího a závěrečného testu 
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7.3 Výukové Pracovní listy 
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7.4 Dotazník – Ukázka vyplnění ověřovacího testu žáky 2.ročníku 
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7.5 Dotazník - Výsledky vyplnění závěrečného testu žáky 2.ročníku 
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7.6 Ukázky z praktického cvičení první pomoci žáků 2.ročníku 
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7.7 Hodnotící posudky  
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Evidence výpůjček 
 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Tomáš Dvořák. 

V Praze dne: 1.5.2020                       Podpis: Dvořák 

 

 


