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BP 4 

Přírodovědná oblast vzdělávání  

Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň  
Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 0 

Cíl I: 
 

Nemocnice Kadaň, s.r.o. Cíl II: 
 

Lékárna U Pelikána 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Golovinova 1559 
432 01 Kadaň  

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Golovinova 1559,  

432 01 Kadaň  

 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Nemocnice byla vybudována a otevřena v roce 
1978 jako velmi moderní monoblok, který obsahuje 
17 hlavních částí. Celý areál je oplocen, upravené 
území zaujímá celkovou plochu 56 tisíc m2. 
Nemocnice zajišťuje lůžkovou péči v oborech 
interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), 
ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, 
urologie, ARIM a disponuje v současnosti kapacitou 
230 lůžek. Všechna oddělení jsou nadstandardně 
vybavena přístrojovou technikou a personálně 
zajištěna pro kvalitní péči o klienty. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Jedná se o zařízení poskytující lékárenskou péči. 
Vydává léčiva na lékařský předpis, prodává volně 
prodejná léčiva a potravinové doplňky, zajišťuje 
zásobování léčiv pro Nemocnici Kadaň, s.r.o.  
V lékárně pracují 3 lékárníci, 5 laborantů a 2 
pomocné laborantky. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Vlastní zkušenost, osobní kontakt, seznámení 
s novými profesemi z oblasti zdravotnictví, kdy se 
nebude jednat o tradiční zdravotnický personál 
jako je sestra a lékař, ale také o laboranty, 
výzkumné pracovníky, techniky a jiné. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Vlastní zkušenost, osobní kontakt 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

Přírodopis - BIOLOGIE ČLOVĚKA 
Učivo 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

Přírodopis - BIOLOGIE ČLOVĚKA 
Učivo 
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  fylogeneze a ontogeneze člověka – 
rozmnožování člověka 

 anatomie a fyziologie – stavba a funkce 
jednotlivých částí lidského těla, orgány, 
orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a 
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti  

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, 
příznaky, praktické zásady a postupy při 
léčení běžných nemocí; závažná poranění 
a život ohrožující stavy, epidemie 

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, 
příznaky, praktické zásady a postupy při 
léčení běžných nemocí; závažná poranění 
a život ohrožující stavy, epidemie 

 

Příprava před exkurzí 
 

Příprava rozhovoru Příprava před exkurzí 
 

Výběr zdravotního problému, práce s internetem 
– hledání příznaků a příčin 

Popis: 
 

Žáci si připraví 4 otázky pro lékaře a 4 otázky pro 

další personál, které budou zaměřeny na jejich 

práci.  

Popis: 
 

Žáci si vyberou jeden z těchto zdravotních 
problémů: 

1) Bolesti pohybového ústrojí 
2) Nachlazení, viróza 
3) Problémy trávicího ústrojí 

A vyhledají k němu možné příznaky a příčiny. 

Toto zapíší do sešitů.  

Přílohy: 
 

------ Přílohy: 
 

------ 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva laboratoří a určení krevní skupiny, 

lůžkového (dětské, novorozenecké, porodní sál) 

oddělení, ukázka nejmodernějšího babyboxu v ČR. 

Náplň samotné exkurze 
 

Seznámení s léčbou výše uvedených problémů, 

diskuze o lécích jejich potřebě a škodlivosti, o 

profesi lékárník 

Popis: 
 

Žáci budou informováni obecně o chodu 
nemocnice na ředitelství, dozví se, k čemu 

Popis: 
 

V lékárně se žáci seznámí s možnostmi léčení 
uvedených 3 zdravotních problémů a s medikací, 
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ředitelství slouží a jaké má funkce. Následně se 
rozdělí do skupin max. po 15 a projdou si vybrané 
úseky. Jedná se o hematologickou laboratoř, kde si 
sami odeberou krev a určí si vlastní krevní skupiny, 
také zde získají informace o zpracování krevních 
vzorků o vybavení a profesích, které zde pracují. 
Dále navštíví dětské lůžkové oddělení, oddělení 
novorozenců a dle možnosti i porodní sál. Zde se 
žáci také dozvědí o provozu a povedou zde 
rozhovor s lékařem a sestrou. K tomu je třeba mít 
s sebou zpracované otázky. Podívají se na babybox 
a dozví se, jak takové zařízení funguje a k čemu 
slouží. 

Čas: 1-2 hod 

která je pro léčení vhodná. Budou seznámeni 
s konkrétními chemickými látkami, které při léčbě 
pomáhají. Dále jim bude představena profese 
lékárník. 

Čas: 0,5 hod 

Přílohy: 
 

Otázky z přípravy Přílohy: 
 

------ 

Aktivity po exkurzi 
 

Žáci si zahrají interaktivní test Aktivity po exkurzi 
 

Doplnění informací k vybranému zdravotnímu 
problému do sešitu. Řízená diskuse učitelem 
k tématům. 

Popis: 
 

Interaktivní tes tvoří Přílohu č. ICa a ICb, je 
zaměřen na poznávání kostry lidského těla. Délka 
trvání vyplnění obou testů je cca  15-30 min. 

Popis: 
 

Žáci si doplní získané informace do sešitu. Jedná 
se konkrétní léky, které se indikují při daném 
problému, uvedou léčivou látku, která pomáhá. 
Následuje diskuze žáků a kontrola jejich 

poznámek v sešitě. 

Přílohy: 
 

Příloha č. ICa – interaktivní hra – kostra I 
Příloha č. ICb – interaktivní hra – kostra II 

Přílohy: 
 

------ 

Název profese, se 
kterou byli žáci v rámci 
akce seznámení: 

Lékař 
Zdravotní sestra 
Laborant 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Lékárník 
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Technik 
Vědecký pracovník 
Ředitel nemocnice 

Poznámky: Příspěvek na materiál: 70 Kč/osoba, nelze hradit 
z projektu! 
 
Nutné přezůvky! 

Poznámky: 
 

 

 


