
Prevence úrazů dětí 
a poskytnutí první pomoci žáky základní školy
Prevention of child injuries 
and provision of first aid by primary school pupils

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.

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.

Cílem této bakalářské práce je zachytit pro-
blematiku příčiny úrazu dětí, zásad bezpeč-
ného chování žáků ve škole a během volnoča-
sových aktivit žáků na prvním stupni základní 
školy, a poskytování první pomoci žáky první-
ho stupně základní školy.

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 pu-
pils at primary school and providing first aid 
by primary school pupils.
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Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracov-
níci ve školství mají z hlediska ochrany zdraví 
žáků jediný cíl – snížit počet úrazů ve ško-
lách a školských zařízeních. Znamená to také 
dobře znát možná rizika školní práce, dů-
sledně trvat na dodržování platných pravidel 
v chování a jednání dětí a všestranně usilo-
vat o předcházení vzniku příčin mimořádných 
situací v práci s nimi. Základem předcháze-
ní úrazům je cílevědomé vytváření systému 
prevence - zavádění kvalifikované přípravy 
žáků, studentů a učitelů v oblasti poskytová-
ní i přijímání první pomoci.

Dotazník bezpečnos/ a první pomoci 

Iniciály jména:                         Třída:                             chlapec / dívka 

Prohlédni si obrázky a zakroužkuj nebezpečné chování děE 

 
 

 

Nebezpečné situace – zranění 
Každý z nás zažil situaci, kdy se nějak zranil – říznul se, střihl se nůžkami, nebo si odřel koleno. 
Vždy by jsi se měl vyvarovat situací, kdy k takovýmto zraněním může dojít, ale když už nastanou, 
nauč se je ošetřit. Vždy nos u sebe náplast nebo malý obvaz, abys mohl pomoci sobě nebo 
kamarádovi! 

Popáleniny, opařeniny, puchýře :  Vznikají kontaktem s horkým předmětem, jako je žehlička, 
horký nápoj, spáleniny o horký hrnec nebo kamna. 

Dávej pozor na co šaháš nebo na horké předměty ! 

První pomoc : chladit pos>žené místo tekoucí studenou vodou 
5-10 minut, poté obvázat sterilním obvazem. Obvaz 
neutahovat. Přes obvaz možno přiložit mraženou zeleninu 
z mrazáku, chladící podložky nebo jiné chladné předměty. 

Nikdy na zraněné místo nenanášet žádné mas> nebo oleje! 

 

Nebezpečné situace – doma a ve škole 
I doma nebo ve škole na nás číhají nějaká možná nebezpečí - rizika. 

Když jde maminka žehlit nebo když vaří, používá horké předměty. Žehlička 
nebo hrnec s jídlem nevypadají jako červené svíZcí žárovky, ale mohou být 
horké a mohl by jsi se o ně zranit. Veliký pozor i na hrnky s horkými nápoji jako 
jsou káva nebo čaj! Vždy se k těmto předmětům chovej tak, jakoby byly horké!  

Podobné je to i s noži, nůžkami, ale i otevřenými 
konzervami. Okraje těchto předmětů jsou velice ostré 

a mohl by jsi se o ně zranit. Vždy věnuj pozornost tomu, co děláš ! 

Nikdy nepoužívej žádné lahve s chemikáliemi, které neznáš. Některé 
čisZcí prostředky mají na sobě reklamy s krásnými obrázky, ale uvnitř 
může být teku>na, která > může ublížit. Tyto čis>dla používej vždy pouze 
za přítomnos> dospělého!   

Když přijdeš do pokoje nebo do třídy, vždy se rozhlídni, jestli nejsou v místnos> nějaké 
nebezpečné předměty, které tam dříve nebyly a o které by jsi se mohl zranit.  

Když uvidíš, že se někdo z kamarádů, nebo spolužáků chová tak, že by se mohl zranit, upozorni ho 
na to! Teprve až když tě neposlechne, dojdi o tom říci dospělému. Nauč se být odpovědný ! 

Řekni : „ Neběhej ! “, „ Nech toho !“ , „Bacha ! “, „ Pozor ! “, „Stůj!“, „Nesahej na to !“.   

Najdi na obrázku dě>, které se chovají nebezpečně. Napiš co jim řekneš. 
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Nebezpečné situace – venku 
Zvláštní typy rizik na nás číhají venku – po cestě do školy i ze školy a na hřiš>.  

Vždy zvol cestu, která třeba není nejkratší, ale nejbezpečnější. Vždy 
silnici přecházej pouze na přechodech pro chodce, a i když máš na 
semaforu zelenou, tak se vždy dobře rozhlídni, jestli něco nejede. 
Na přechodu pro chodce bez semaforu vždy počkej, až se auta 
zastaví a dají > přednost. Nikdy přes silnici neběhej! Nikdy 
netelefonuj, když přecházíš ulici! 

V případě, že je již venku tma, choď pouze tam, kde je osvětlení a kde 
chodí více lidí. V případě, že jde před tebou 
podezřelý (osamocený) člověk, raději přejdi 
na druhý chodník. Nikdy nenasedej do auta 
k někomu, kdo není z tvojí rodiny! Nikdy si 
neber žádné sladkos> od lidí, které neznáš! 

Když si jdeš hrát na hřiště, nejprve zkontroluj, jestli se na hřiš> nenacházejí nebezpečné 
předměty.    Zakroužkuj nebezpečné předměty na hřiš>. 

Krvácení z nosu:     Vzniká vlivem úrazu, např. úderem do nosu při potyčce či během  
dopravních nehod nebo v rámci nejrůznějších sportů 

První pomoc : Poloha vsedě v předklonu, nelehat si, nezaklánět 
hlavu, s>sknout křídla nosu k sobě na dobu 3 – 5 minut, poté 
opatrně povolit. Jestliže krvácení neustalo opět křídla nosu 
s>sknout. Přiložit studené obklady na zátylek a kořen nosu, krev z 
úst vyplivovat, nepolykat (prevence zvracení). 

Drobná řezná poranění:  Nejčastějším drobným krvavým poraněním je říznuZ do  
prstu nebo do ruky (při krájení cibule, vyřezávání nebo šZpání 
dříví). Hlavní projevy řezných a bodných ran 
je krvácení (zejména u řezné rány) a boles>vost. 

První pomoc : Poraněnou konče>nu i s ránou umývej 
studenou čistou vodou, okraje rány >skni k sobě a ránu zakryj 
nejlépe sterilním čtvercem, obvazem nebo čistým 
kapesníkem. Zvedni ruku nad hlavu, abys podpořil 
samovolnou zástavu krvácení. Ke kryZ rány použij náplast 

nebo obvaz. Pokus se uklidnit!




