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Motivační program 3 

První pomoc 

(ZŠ a SŠ) 

 

Vzdělávací oblast: první pomoc, učivo: zážitková první pomoc s použitím pomůcek a 

modelů. 

Náplň: diagnostika, IZS (Integrovaný záchranný systém v ČR), BOZP při první pomoci,  

první pomoc při úrazech (rány, krvácení, zlomeniny, popáleniny), první pomoc při  

akutním stavu (epileptický záchvat, alergická reakce, hypoglykémie u diabetika),  

resuscitace (oživení) a použití AED (automatický externí defibrilátor).  

Učitelům poskytneme aktuální informace o IZS a zásadách při poskytování první pomoci,   

umožníme praktický nácvik resuscitace na novém typu modelu a možnost vyzkoušení AED.  

Nabídneme návody a pracovní listy na další praktické činnosti, některé pomůcky zapůjčíme. 

Program využívá prvky zážitkové první pomoci – práce se zdravotnickým materiálem a  

pomůckami, práce s lidmi a použití přístrojů. 

Lektor: Ivana Chýlková 

Realizace: úterý 

Délka programu: 4 vyučovací hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit. 

Požadavky na vybavení: učebna s dataprojektorem, PC, pomůcky a materiál si přivezeme 
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(obinadla, čtverce, náplasti, škrtidlo, rukavice, termofólie, nůžky, dezinfekce na rány, na 

kůži, pinzety, maskovací souprava, resuscitační model, AED trenažer). 

Možnost zapůjčení pomůcek po skončení programu: brašna se spotřebním materiálem, 

resuscitační model, maskovací souprava a AED trenažer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                  

 

 

 

AED trenažer 

 

Resuscitační model měnící barvy dle kvality resuscitace 

 

  Maskování zranění 

  Resuscitační model s trenažerem AED 
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Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut)             

 představení programu, 

 ukázka a předvedení pomůcek.  

 

2. Praktická část pro pedagogy i pro žáky (180 minut) 

Zážitková forma – aktivní zapojení žáků či pedagogů – nácvik ošetření zraněných, modelové 

situace, maskování figurantů z řad žáků či pedagogů. 

 diagnostika (praktický nácvik vyšetření postiženého – prvotní a druhotné vyšetření, 

polohy při první pomoci), 

 IZS (Integrovaný záchranný systém v ČR), 

 první pomoc při úrazech (rány, krvácení, zlomeniny, popáleniny…), 

 první pomoc při akutních stavech (epileptický záchvat, alergická reakce, astmatický 

záchvat, kolaps, hypoglykémie u diabetika…), 

 resuscitace (oživení) a použití AED (automatický externí defibrilátor).  

3. Vyhodnocení programu 

 

 

 

 


