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ÚVOD 

První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku 

před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Pomáhat ostatním je jednou  

ze základních hodnot a principů lidské společnosti. Laická první pomoc neztratila  

na významu ani v době existence profesionální zdravotnické záchranné služby. Vždy 

bude prvním článkem záchranného řetězce a měl by ji znát každý – dítě i dospělý. 

První pomoc je výchovou k ochraně zdraví a života. Děti se pohybují denně v prostředí, 

ve kterém se setkávají s různými typy úrazů a nebezpečnými situacemi, které vyžadují 

základní znalosti a správné bezpečnostní návyky. Proto je nezbytné nenásilně včlenit 

první pomoc do jejich každodenních činností již od nejútlejšího věku. 

Otázkou pro vzdělávací program v oblasti první pomoci je „Co je pro děti důležitější 

znát? Encyklopedické znalosti, nebo používání vědomostí a dovedností v praxi? 

Laická první pomoc není jen o nácviku bezpečného poskytnutí první pomoci,  

ale i o celém komplexu dovedností a vědomostí, k jejichž získání povede 

nejpřirozenější a velmi účinná metoda vzdělávání děti předškolního věku jakou je hra. 
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CHARAKTERISTIKA projektu „Zdravotníček“  

Projekt je složen z plánu aktivit s tématikou první pomoci a prevence úrazů.  

Tyto aktivity jsou zaměřeny na základy první pomoci v jednoduchých situacích. Jeho 

cílem je edukovat děti předškolního věku v oblasti první pomoci a posilnit především 

jejich kompetence k bezpečnému pohybu. Preventivně děti seznamovat 

s nebezpečími, které jsou s danými úrazy a zraněními spojené, učit je ochraně svého 

zdraví a takovému chování, které je slušné, prosociální, empatické a zodpovědné. 

Aktivita „ZDRAVOTNÍČEK“ je koncipována pro mateřské školy tak, aby její dílčí kroky 

byly uchopitelné a srozumitelné i nejmenším dětem. 

Cílem aktivit spojených s výukou první pomoci je motivace dětí, podpora jejich ochoty 

pomoci a jejich sebedůvěry. K tomu vede snaha o co největší zjednodušení veškerých 

postupů, aby byla míra zapamatování jednotlivých principů, a tím i schopnost 

poskytnout první pomoc co největší. 

Obsahem aktivit je komplex znalostí a zejména dovedností. Smyslem má být trénink, 

zažití jednotlivých postupů se zaměřením na život zachraňující úkony, nikoliv záplava 

faktů a odborných termínů. 

Děti si vyzkouší, co dělat, když se kamarád zraní, jak se mají zachovat, koho zavolat 

a jak poskytnou základní laickou první pomoc. Seznámí se s materiálem v obsahu 

autolékárničky a vyzkouší si hravou formou jejich použití. 
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OBECNÉ POSTUPY první pomoci 

• Zásady bezpečnosti při poskytování pomoci: zachránce před zahájením 

vlastních úkonů první pomoci zhodnotí situaci a rizika pro bezpečnost svou  

i ostatních osob. 

• Základní vyšetření zraněné nebo nemocné osoby: zachránce si musí ujasnit, 

o jaké postižení se jedná, teprve na základě tohoto zjištění může vyhodnotit 

naléhavost první pomoci a rozhodnout o způsobu jejího provedení. 

• Přivolání odborné pomoci: laická první pomoc spouští záchranný řetězec, její 

standardní součástí je i přivolání zdravotnické záchranné služby a předání 

postižené osoby profesionálním záchranářům. 

• Péče o postiženého do příjezdu záchranné služby: dbát na vlastní bezpečí  

a bezpečí všech ostatních, s postiženým komunikovat, uklidnit a zajistit nutné 

potřeby, zajistit tepelný komfort, sledovat stav postiženého-zejména jeho životní 

funkce a v případě potřeby reagovat. 
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CÍLE prevence úrazů a první pomoci u dětí předškolního věku 

Ve fázi poznávání věcí okolo sebe je zapotřebí, ve spolupráci s rodinou, dát základ 

všem lidským životním hodnotám. Na jejich základě je pak možno prohlubovat  

a rozvíjet další lidské hodnoty: 

• Komunikativní dovednosti verbální i nonverbální. 

• Základní dovednosti a jejich zdokonalování ve všech oblastech prevence  

a první pomoci. 

• Schopnosti sebeovládání. 

• Tvůrčího myšlení, potřebného k řešení problémů. 

• Schopnosti přizpůsobit se podmínkám prostředí i jeho změnám. 

• Využívat všech smyslů. 

• Úcty k životu ve všech jeho formách. 

• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

• Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých 

činností. 

• Získání schopností záměrně řídit svoje chování. 

• Osvojení si poznatků o těle a uvědomění si zranitelnosti svého těla. 

• Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře vlastního bezpečí. 

• Rozšiřování slovní zásoby. 

• Povědomí o tom, jak nebezpečí předcházet. 

• Dokázat plnit jednoduché povinnosti a respekt k autoritám. 

• Bezpečně se orientovat ve známém prostředí. 

• Spolupráce v kolektivu. 

• Dokázat postupovat podle pokynů a instrukcí. 

• Učit se hodnotit své osobní chyby. 
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DÍTĚ = Zdravotníček 

Během aktivit jsou děti seznamovány s anatomií lidského těla, prevencí úrazů  

a vlastním poskytnutím základní první pomoci. Jsou postupně seznamovány s řešením 

krizových situací. Jsou instruovány, jak zavolat záchranný systém a učí se zacházet 

s mobilním telefonem. Učí se lokalizovat bolest či zranění a učí se základní topografii 

lidského těla a jeho funkce. Učí se vyhodnotit, které činnosti a jaká jednání jsou 

bezpečná a naopak. 

Stavba a funkce lidského těla: 

• Základní stavební a živnou jednotkou těla je buňka, jestliže se buňky po dělení 

od sebe nevzdalují, vzniká celý svaz buněk-tkáň. 

• Sdružením několika tkání vzniká orgán. Orgány sloužící jedné společné funkci 

vytvářejí orgánovou soustavu nebo orgánový systém. Spojením orgánových 

systému vzniká organismus. 

• Živý organismus se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi: 

o Metabolismus 

o Dráždivost 

o Schopnost reprodukce 

o Dědičnost 

o Schopnost pohybu 

• Soustava pohybová – kostra je pevnou oporou těla a dělíme ji na: 

o Kostru trupu /osou je páteř, kterou tvoří obratle/ 

o Kostru hlavy / lebka/ 

o Kostru končetin 

• Svalstvo – podle činnosti a stavby se rozlišuje svalstvo hladké, svalstvo příčně 

pruhované, kosterní a příčně pruhované svalstvo srdeční. 

• Krevní běh – soustavu krevního oběhu tvoří srdce, tepny-vedoucí krev ze srdce, 

žíly- vedoucí krev do srdce, a vlásečnice. 
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• Soustava trávící – začíná dutinou ústní, přechází v hltan a pokračuje jako 

několik metrů dlouhá trubice. Jejími částmi jsou jícen, žaludek, tenké a tlusté 

střevo a konečník. Patří zde také játra a slinivka břišní. 

• Soustava dýchací – se skládá z dýchacích cest, kterými proudí vzduch do plic. 

• Soustava vylučovací – tvoří ledviny, močový měchýř a močová trubice. 

• Soustava kožní – kůže tvoří zevní povrch našeho těla, chrání nás  

před škodlivými vlivy zevního prostředí a zároveň nám zprostředkovává kontakt  

se zevním prostředím. Kůže je složena ze dvou základních vrstev – pokožky  

a škáry. 

• Soustava pohlavní – mužské pohlavní ústrojí /zahrnuje varlata, nadvarlata, 

chámovody, předstojnou žlázu, pohlavní úd a šourek/ a ženské pohlavní ústrojí 

/zahrnuje vaječníky, vejcovody, dělohu, pochvu, velké a malé stydké pysky, 

žlázy poševního vchodu a topořivé tkáně/. 

• Soustava smyslová zahrnuje tato ústrojí: 

o Čichové /zaujímá horní část dutiny nosní, čichové buňky/. 

o Chuťové /orgánem chuti jsou chuťové pohárky a rozlišujeme čtyři 

základní chutě – sladkou, hořkou, slanou a kyselou/. 

o Hmatové /receptory v kůži - detekujeme tlak a napětí, bolest  

a teplo/. 

o Zrakové /tvoří oční koule, která je vlastní orgánem zraku  

a přídatné orgány oka/. 

o Sluchové /ucho -  anatomicky se dělí na zevní, střední a vnitřní 

ucho/. 

• Soustava nervová – řídí činnost všech orgánů lidského těla a zajišťuje jejich 

součinnost. Základní stavební jednotka – neuron. 

• Žlázy s vnitřní sekrecí – produkují hormony, látky, které v nepatrném množství 

zasahují do nejrůznějších životních procesů. 
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Základní chování ošetřujícího: 

• Zhodnotit situaci. 

• Zachovat vlastní bezpečnost. 

• Přivolat pomoc. 

• Poskytnout pomoc. 

 

Základní vyšetření zraněného: 

• Podle něj se rozhodnout, jak postupovat dál. 

• Život ohrožující stavy – masivní krvácení, bezvědomí. 

• Další vyšetření – kvalita dýchání, barva kůže, známky úrazu /rány, deformace 

končetin/, abnormality v obličeji, očí, teplota, pocení, třes, křeče, pomočení. 

• Komunikovat s postiženým. 

 

Přivolání odborné pomoci: 

• Odbornou pomoc volat vždy, pokud se jedná o život nebo zdraví ohrožující stav, 

anebo je podezření, že by život nebo zdraví ohrožující stav mohl nastat. 

• Zachránce na území ČR upřednostňuje národní tísňovou linku 155, nebo 

použije jednotné evropské číslo tísňového volání 112 nebo použije aplikaci 

Záchranka. 

• Zachránce sdělí dispečerovi tísňové linky:  

o Co se stalo /situace, typ postižení a počet zraněných/. 

o Místo, kde se událost stala. 

o Odpovídat na dotazy dispečera, poslouchat a dodržovat pokyny 

dispečera, zůstat na příjmu. 

o Nikdy nepokládat telefon jako první. 

o Nevypínat a neopouštět telefon. 
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Před příjezdem zdravotnické záchranné služby: 

• Poskytnout první pomoc postiženému. 

• Zajistit podmínky pro přístup posádky k postiženému. 

o Kontaktní osoba před domem. 

o Otevření domu. 

o Osvětlení přístupové cesty. 

o Uzavření psa. 

• Pokud to situace umožní, neopouštět postiženého a nepřetržitě sledovat jeho 

stav. 
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STAVY bezprostředně ohrožující život 

Při ošetřování je vždy prioritou vlastní bezpečnost zachránce. Snažme se, aby první 

pomoc, kterou poskytujeme, neohrozila naše zdraví, nebo dokonce život. 

Učit se a znát správné postupy první pomoci v případě život ohrožujících stavů,  

a to již od útlého věku, je nejlepší prevencí a cestou k tomu, abychom na místě 

v kritické situaci nezmatkovali. Abychom postiženému dokázali doopravdy pomoci  

a zachránit jeho zdraví, možná i život. 

Masivní zevní krvácení: 

• Velké množství krve v okolí zraněného, krev z rány vystřikuje pod tlakem, 

pulzuje nebo volně vytéká. 

• První pomoc: 

o Stlačení přímo v ráně. 

o Přiložení tlakového obvazu. 

 

Bezvědomí: 

• Bezvědomí znamená pro postiženého bezprostřední ohrožení života, nereaguje 

na zevní podněty, povolení svalového napětí. 

• První pomoc: 

o Zjistit stav vědomí postiženého. 

o Zaklonit hlavu. 

o Zjistit, zda normálně dýchá /dýchá = udržovat záklon hlavy, nedýchá =              

zahájení resuscitace/. 

o Kontrola dýchání. 

o Tepelný komfort /zabránit podchlazení postiženého. 
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Odstranění překážky z dýchacích cest: 

• Vdechnutí cizího tělesa, postižený se dusí. 

• První pomoc: 

o Vykašlání – podpora kašle. 

o Úder mezi lopatky – postavit se za postiženého, předklonit, silné údery mezi 

lopatky směrem vzhůru. 

o Děti možno položit přes svoje stehno, hlavou dolů. 

o Heimlichův manévr. 

o Pokud jsou postupy neúčinné a postižený upadne do bezvědomí, zahájit 

resuscitaci. 

Poranění končetin: 

• Jedná se o zlomeniny kostí, poškození kloubů, svalů a šlach. Jde o úrazy 

bolestivé. 

• První pomoc: 

o S končetinou nemanipulovat. 

o Znehybnění končetiny a nezatěžovat. 

o V případě otevřené rány s masivním krvácením  - zastavit stlačením  

nebo pomocí tlakového obvazu. 

o V případě otevřené rány bez masivního krvácení – ránu sterilně zakryt. 

Ošetření ran: 

• Rána je porušení celistvosti kůže. Poraněný je ohrožen krevní ztrátou, 

poraněním vnitřních orgánů a infekcí. 

• První pomoc: 

o U silně krvácejících zastavit krvácení. 

o Ostatní rány vypláchnout proudem čisté vody, ránu sterilně zakrýt. 

o Rány se zaklíněným cizím tělesem – těleso z rány nevytahovat, fixovat. 
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Popáleniny: 

• Jedná se o lokální postižení vysokou teplotou. Popáleniny ohrožují poraněného 

rozvojem nemoci z popálení a také následné infekce. 

• První pomoc: 

o Přerušit působení tepla. 

o Chladit studenou vodou. 

o Sundat škrtící předměty /prstýnky, hodinky/. 

o Puchýře zakryt sterilním materiálem. 
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PRVNÍ POMOC V MŠ 

Klíčové kompetence: 

• Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých. 

• Chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 

/přírodní i společenské/. 

• Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost  

a záměrně si zapamatuje. 

• Při zadané práci dokončí, co započalo. 

• Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledku 

• Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. 

• Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní 

odezva na aktivní zájem. 

 

Předkládané aktivity – diskuzní kruh: 

jsou předkládána a rozebírána tato témata: 

• Jaké jsou části na mém těle. 

• Jak si zavolat pomoc při krizové situaci. 

• Jaké jsou složky záchranného systému. 

• Jaké chování související s bezpečností v denním životě je bezpečné a jaké  

je nebezpečí. 

• Volba vhodného místa pro hru. 

• Předmatematické představy, poznávání čísel. 

• Osvojujeme si schopnost komunikace s dispečerem záchranného systému – 

umíme se představit, popsat situaci a říci, kde se nacházíme. 

• Učíme se znát adresu svého bydliště. 

• Osvojujeme si základní postupy poskytnutí laické první pomoci. 

• Učíme se používat zdravotnický materiál. 
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Očekávané výstupy vzdělávání dětí v MŠ v oblasti prevence bezpečnosti a první 

pomoci: 

• Koordinuje pohyby s vnímání podnětů z okolí. 

• Dokáže si udržet záměrnou pozornost a soustředit se na činnost v kratším 

časovém úseku. 

• Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. 

• Chápe jednoduchá pravidla požadavků na lidské chování, bezpečnost  

a prevenci. 

• Dodržuje pravidla her a jiných činností. 

• Bezpečně se orientuje ve známém prostředí. 

• Vědomě využívá všech smyslů. 

• Je schopné postřehnout nebezpečí. 

• Spolupracuje v kolektivu dětí. 

• Respektuje autoritu. 

• Zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduché praktické situace, které se 

opakují. 

• Chová se přiměřeně a bezpečně svému věku. 

• S dozorem dospělého se rozhoduje o tom jak se chovat v nebezpečných 

situacích. 

• Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat. 

• Má povědomí o tom jak nebezpečím předcházet. 

• Má povědomí o základní ochraně zdraví, poskytnutí první pomoci a také o tom, 

kde v případě potřeby hledat pomoc. 

• Dokáže plnit jednoduché povinnosti a pokyny. 

• Dokáže postupovat podle pokynů a instrukcí. 

• Učí se hodnotit své osobní chyby. 
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ZÁVĚR 

Osobnost dítěte se nejvíce formuje v prvních deseti letech jeho života. Z toho, co je 

mu v té době předáno, staví a utváří hodnoty pro celý svůj život. Hodnota lidského 

života a pomoci za předání stojí. Nikdy není příliš brzy naučit dítě základům první 

pomoci. Lékaři se shodují, že již ve čtyřech letech si dovedou v kritických situacích 

poradit.  

I dítě dokáže správně poskytnutou první pomoc, pokud ví, jak. Tato dovednost může 

být doslova život zachraňující. Program „Zdravotníček“ do školky je proto jednoznačně 

vítanou aktivitou, jak děti naučit její správné provedení. Nezaměřuje se na nudnou 

teorii, ale hravou formou dětem poskytne to nejdůležitější pro praktický život. 

Aktivity programu „Zdravotníček“ do školky je zaměřený na prevenci úrazů a výuku 

první pomoci a to hravou, nenásilnou a interaktivní formou. Cílem je naučit děti 

poskytnout první pomoc a to způsobem přiměřeným jejich věku, znalostem  

a schopnostem. Umět poskytnout první pomoc dětem i blízké osobě, rychle  

se zorientovat a být v bezpečí. O biflování složitých postupů v těchto činnostech nejde. 

Ve stresové situaci si je člověk stejně většinou nevybaví. Při poskytování první pomoci 

je často nutné improvizovat. Důležité je znát základy a použít selský rozum. A hlavně, 

vždycky myslet na bezpečí sebe a všech ostatních. 

Pakliže si někdo myslí, že „školkové“ dítě není schopno poskytnout první pomoc, je  

na omylu!  Většina dětí již v tomto věku zná a umí ovládat (aspoň trochu) mobilní 

telefon. Je důležité děti naučit jej ve správnou chvíli použít a zavolat nebo použít 

aplikaci záchranka. A pokud se tomu projekt o první pomoc do školky bude naplno 

věnovat, máme další tisíce dětí, které nám možná jednou zachrání život. 
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PŘÍLOHA č. 1: metodický list LIDSKÉ TĚLO 

PŘÍLOHA č. 2: metodický list LÉKAŘSKÁ ORDINACE 

PŘÍLOHA č. 3: metodický list AUTOLÉKÁRNIČKA 

PŘÍLOHA č. 4: metodický list LIDSKÉ SMYSLY 

 


