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Abstrakt 

 

Název:  První pomoc v mateřské škole 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí z oblasti první pomoci 

učitelek v mateřské škole a bylo zde porovnáváno, o kolik se jejich znalosti 

zlepší, pokud absolvují kurz první pomoci.  

 

Metody:  V naší práci jsme použili metodu anonymní anketní šetření. Anketní šetření 

se skládalo ze dvou částí, z částí zjišťovací, která obsahovala 12 otázek a 

z části testové, která obsahovala 20 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 23 

respondentů, učitelek, v průměrném věku 37 let. Anketní šetření proběhlo ve 

spolupráci s Mateřskou školou Vodňany a získaná data byla zobrazena 

pomocí grafů. 

 

Výsledky: Na základě anketního šetření bylo zjištěno, že učitelky v MŠ mají zkušenosti 

s poskytováním první pomoci v MŠ. Nejčastěji se setkávají s drobnými 

oděrkami, odřeninami, úrazy hlavy a bolestí břicha. Nejméně chybovaly při 

odpovídání na otázky týkající se úrazových a život ohrožujících stavů. Po 

absolvování kurzu/ školení první pomoci, se jejich chyby v odpovědích 

snížily průměrně o 2 chyby na učitelku. 

 

Klíčová slova: předškolní věk, učitel, úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy, 

statistika úrazů 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title:   First aid in preschool 

 

Objectives: The aim of this bachelor thesis was to find out the level of first aid 

knowledge of kindergarten teachers. Furthermore, it was compared how 

much their knowledge would improve if they passed the first aid course. 

 

Methods:  The method used in the thesis was an anonymous inquiry. The survey was 

consisted of two parts, the survey section, which had 12 questions and the 

test part, which had 20 questions. The research sample was consisted of 23 

respondents at an average age of 37 years. The survey was conducted in 

cooperation with kindergarten in Vodňany. The obtained data was 

displayed in graphs. 

 

Results:  Based on the survey, it was found that teachers in preschool have 

experience with first aid in kindergarten. They encounter most often the 

minor abrasions, head injuries and abdominal pain. They made the least 

mistakes in answering questions about accidental and life-threatening 

conditions. After completing the course and first aid training, their 

mistakes in responses were reduced by an average of 2 errors per teacher. 

 

Keywords:   preschool age, teacher, traumatic, accidental and life-threatening 

conditions, injury statistics 
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1 ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma „První pomoc v mateřské škole“ jsem si vybrala z důvodu 

znalosti prostředí a problematiky v mateřské škole.  Moje matka i starší sestra v 

mateřské škole pracují a já se od malička v tomto prostředí pohybuji. Dále také proto, že 

již několik let pracuji jako vedoucí dětských táborů, kterých se účastní i předškolní děti. 

U těchto dětí jsou drobné i vážnější úrazy velmi časté a znalost první pomoci potřebná a 

žádoucí. 

Stejně jako na základní či střední škole, tak i ve škole mateřské, děti tráví velkou část 

dne. Proto není překvapující, že k mnoha úrazům či zraněním dochází právě i v těchto 

zařízeních. 

V mateřské škole jsou děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, ale mohou zde být i děti 

dvouleté. V tomto věku děti ještě neznají důsledky svého jednání a tak si bohužel ani 

neuvědomují, při čem se jim může stát nějaký úraz a už vůbec si neumí se zraněními 

poradit. Proto mají zodpovědnost za děti učitelé, kteří musí tuto věkovou skupinu o to 

více sledovat a úrazům předcházet. Bohužel i přes jejich péči se úrazy a nehody v 

mateřské škole stávají. 

Při těchto výše uvedených situacích je nutné, aby učitel byl v MŠschopný poskytnout 

adekvátní první pomoc a věděl jak se zachovat.  

Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň znalostí učitelek v MŠ z oblasti první pomoci, 

tyto znalosti porovnat a posoudit, o kolik se úroveň znalostí zvýší po absolvování kurzu 

první pomoci.
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Mateřská škola 

Dle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2018), mateřská škola 

je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. V procesu 

vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako školy ostatní. MŠ 

je významným zařízením pro předškolní vzdělávání dětí a jak uvádí Vágnerová (2017), 

je také důležitým mezníkem při přechodu dítěte ze soukromí rodiny do školy. Mateřské 

školy se dle zřizovatele dělí do 3 skupin, na mateřské školy státní, soukromé a církevní. 

Dle §8 zákona č. 561/2004 Sb., státní školy zřizuje kraj, obec nebo dobrovolný svazek 

obcí, církevní školy zřizují registrované církevní a náboženské společnosti a soukromé 

školy právnická osoba. Tato práce se zaměřuje pouze na státní MŠ. 

Díky informacím, které pro tuto práci poskytla Česká školní inspekce prostřednictvím 

Mgr. Modráčka, víme, že na území České republiky, máme k roku 2019 celkem 5269 

státních mateřských škol, do kterých dochází 362 756 dětí. Z toho vyplývá, že dětí v 

MŠ je opravdu mnoho a tudíž existuje určitá pravděpodobnost, že se některé z těchto 

dětí zraní a bude potřebovat první pomoc, kterou bude poskytovat přítomná dospělá 

osoba, tedy učitelka MŠ. 

 

2.2 Předškolní vzdělávání v MŠ 

Předškolní vzdělávání je dle RVP PV, institucionálně zajišťováno mateřskými školami. 

RVP PV je základní dokument, ze kterého vycházejí školy při sestavování vlastního 

vzdělávacího programu. Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek 

vzdělávání dítěte v mateřské škole. RVP PV je vymezen tak, aby sloužil k naplňování 

vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Stejně jako na dalších 

vzdělávacích úrovních, je vzdělávací obsah RVP PV formulován v podobě učiva a 

očekávaných výstupů, a to pouze obecně, rámcově. Vzdělávací obsah představuje 

kompaktní, vnitřně propojený celek. Jak uvádí Vališová a kol. (2017), předškolní 

vzdělávání v MŠ podporuje osobnostní rozvoj dítěte a zároveň se podílí na vývoji 

citovém, rozumovém a tělesném. Ke vzdělávání se v tomto věku nejčastěji používá 

hravá forma výuky.  
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Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., s účinností od 1. 9. 2016, se předškolní vzdělávání 

organizuje zpravidla pro děti ve věku 3 – 6 let. Nejdříve však pro děti od 2 let. V 

případě, že není dítě na školu zralé, mohou rodiče požádat vedení školy o odklad školní 

docházky a dítě v MŠ zůstává až do 7 let. Docházka do MŠ je od 1. 9. 2017, podle 

zákona č. 561/2004 Sb., povinná až v posledním roce před nástupem do ZŠ, tj. když dítě 

dosáhne k 31. 8. pěti let. 

 

2.3 Dítě v předškolním věku 

Dle Vágnerové (2017) se dítě nachází v předškolním obdobíod 3 do 6 - 7let. V tomto 

období se začíná uvolňovat vázanost dítěte na rodinu, mezi druhým a třetím rokem 

bývají děti schopné vstoupit do nového „společenského prostoru“, kterým se stává MŠ. 

Dle Matějčka (2005) je to období, kdy dochází k vyspívání dítěte po všech stránkách, tj. 

pohybové, tělesné, intelektové, citové i společenské. Dítě je v tomto období velmi 

aktivní, ptá se, chce poznávat okolní svět. Část podnětů si dokáže obstarat samo a to 

vlastním výběrem. Jak ve své práci uvádějí Mertin a Gillernová (2003), toto období je 

velice důležité pro rozvoj všech stránek osobnosti dítěte. Je to období, kdy se dítě 

nejvíce rozvíjí a nikdy už jeho rozvoj nebude tak markantní.  

V celém předškolním období lze pozorovat, jak dítě prochází výraznými změnami v 

oblastech biologického a psychologického vývoje. Ale je důležité si uvědomit, že mezi 

jednotlivými dětmi jsou značné rozdíly a proto není možné jeporovnávat. V tomto věku 

se očividně mění tělesná konstituce dítěte a dochází k tělesnému vývoji dítěte. Dítě ve 

3 letech váží průměrně 15 kg a měří 95 cm, za pouhé 3 roky, tudíž v 6 letech váží již 

okolo 21 kg a měří 118 cm. V 5 letech se dítěti velmi rychle prodlužují dolní končetiny 

a také páteř má zakřivenou stejně jako dospělý člověk, avšak kosti ještě nejsou zcela 

zosifikovány. V 6 letech u dítěte můžeme pozorovat už i změny svalové, rozvíjí se 

hlavně velké svalové skupiny.  

S tělesným vývojem velmi úzce souvisí i vývoj motorický. Mertin, Gillernová (2003) 

uvádějí, že v předškolním věku roste kvalita pohybů a stávají se stále přesnější. Veškerý 
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motorický vývoj souvisí samozřejmě s genetickými dispozicemi dítěte.  Někdo je 

pohybově nadaný více a někdo méně, ale závisí též na tom, jaké má možnosti a 

podmínky k rozvoji motorických schopností a dovedností. Motoriku můžeme rozdělit 

na motoriku jemnou a hrubou. Díky rozvoji hrubé motoriky dítě dokáže mnohem lépe 

ovládat pohyby těla a dobře se učí pozorováním a napodobováním. Rozvíjí se chůze, 

běh, skákání, házení i chytání a proto je tento věk ideální k učení se základům různých 

sportů, jako je lyžování, jízda na kole, plavání či bruslení. Bednářová a Šmardová 

(2011) doplňují, že tělesné aktivity a obratnost se podílejí významnou měrou na 

zapojování dětí do kolektivu s ostatními dětmi. Jestliže je dítě v některých činnostech 

neobratné a nedaří se mu, postupně je přestane vyhledávat a tím může ztrácet i sociální 

kontakt s vrstevníky. V tomto období dochází i k rozvoji jemné motoriky. Děti si rády 

hrají s různými kostičkami, korálky, plastelínou, kreslí, zapínají knoflíky, zavazují 

tkaničky, rády objevují a poznávají nové tvary. Bednářová a Šmardová (2011) 

upozorňují, že tyto uváděné činnosti vyžadují určitou míru přesnosti, a že významný 

vliv při rozvíjení jemné motoriky má hmat. Uvádějí i další činnosti, při kterých je 

možno jemnou motoriku procvičovat, je to například stříhání, malování, vytrhávaní z 

papíru, skládání papíru, zatloukání kladívkem, šroubování šroubovákem, otáčení listů v 

knize. V předškolním období dochází také k vyhranění laterality. 

Klenková a Kolbábková (2005) upozorňují na to, že v předškolním období se dítěti 

rozvíjejí všechny poznávací funkce a tím dítě lépe poznává okolní svět. Mezi 

poznávací funkce řadíme vnímání, myšlení, řeč, paměť a fantazii.  

Nejdůležitější z rozvíjených funkcí je vnímání, protože díky němu dítě získává 

informace o okolním světě. Dítě se nejčastěji rozvíjí tím, co jej nejvíce a bezprostředně 

upoutá. Vnímání lze rozdělit na zrakové, sluchové, hmatové, čichové a na vnímání 

prostoru a času. Mertin a Gillernová (2003) doplňují, že dítě se v tomto období nechá 

snadno upoutat jedním, pro něj výraznější podnětem. Nepřesně vnímá i úseky časové, 

když ho něco zaujme, čas pro něj utíká rychle, a naopak, při nezajímavé činnosti, pro 

něj čas plyne pomalu. 

Další z rozvíjených funkcí je myšlení. Předškolní dítě má potřebu upravovat si realitu 

tak, aby ji pochopilo a byla pro něj srozumitelná, myšlení v předškolním věku je 

prelogické, plně nerespektuje podstatné znaky reálného světa, do jisté míry je 

subjektivně zkreslené. Nerespektuje ani základy logiky. (Vágnerová, 2017)  
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S rozvojem myšlení úzce souvisí i rozvoj řeči. Okolo tří let věku si dítě rozšiřuje slovní 

zásobu, zpřesňuje si významy slov a zdokonaluje se ve vyjadřování. Před nástupem do 

základní školy by mělo mít dítě bohatou slovní zásobu a znát významy slov, která 

používá ve větách a souvětích, které by mělo samostatně vytvářet. Některé děti mohou 

mít ještě před nástupem do školy problém s výslovností některých hlásek jako je 

například r, ř, s, z. Většinou je však tento problém odstraněn logopedem. (Kohoutek, 

2014) 

Další složkou, která se rozvíjí v oblasti poznávacích procesů, je paměť. Jde o schopnost 

vštípit si nové vjemy, uchovat je a podle potřeby si je vybavit. Předškolní dítě nejvíce 

využívá paměť mechanickou. Pamatuje si různá říkadla, písničky a básničky. Na konci 

předškolního období si výrazné prožitky uchovává trvale. (Klenková, Kolbábková, 

2005). Mertin a Gillernová (2003) k tomu dodávají, že dítě v tomto období neumí ještě 

generalizovat, to znamená, že získané zkušenosti z jedné oblasti neumí využívat 

v oblastech jiných. Dítě si vytváří vlastní pojetí událostí a to se odráží i v tom, jak je 

předává dál. Pokud je událost konkrétní, dítě si ji lépe zapamatuje.  

Dítě v tomto věku ještě zcela nechápe vše, co se kolem něj odehrává a proto je pro něj 

velmi důležitá fantazie.„Fantazie je nezbytná pro jeho citovou a rozumovou 

rovnováhu, má relaxační a emociálně příznivé účinky.“ (Hazuková, 2003). 

Výše uvedené zvláštnosti předškolního věku ukazují, že není možné se spoléhat na 

sebekontrolu dětí a na to, že budou spoluzodpovědné za své chování a za bezpečnost 

svou a ostatních dětí. Proto mezi klíčové kompetence, ke kterým směřuje předškolní 

vzdělávání, patří, že by se dítě mělo naučit spoluvytvářet pravidla společenského soužití 

mezi vrstevníky, rozumět smyslu těchto pravidel a chápat jejich potřebu je dodržovat. 

Dále by se dítě mělo naučit dbát jak na svoje zdraví, tak na zdraví ostatních, mělo by se 

chovat zodpovědně a dbát na to, aby pro něj bylo okolní prostředí bezpečné. (RVP PV, 

2018).  

 

2.4 Učitel v MŠ 

Mertin a Gillernová (2003), uvádějí, že učitel je součástí širší profesní skupiny, která se 

nazývá pedagogičtí pracovníci. Učitel v MŠ musí ovládat dovednosti z různých oblastí, 

ale musí mít i osobnostní předpoklady. S tímto názorem souhlasí Průcha (2002), který 

rovněž uvádí, že k tomu, být dobrým učitelem v MŠ, nestačí pouze pečlivé studium, ale 
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je třeba mít i určité osobnostní předpoklady, které jsou vrozené a naučit se nedají. 

Studníková (2016) dodává, že učitel v MŠ je tak trochu i herec, protože musí vykonávat 

mnoho rolí, například vychovatel, ošetřovatel, utěšovatel a trochu dělat i maminku a 

částečně i tatínka.  

 

2.4.1 Kvalifikace učitele v MŠ 

Všichni učitelé, kteří pracují v MŠ, musí splňovat předepsanou odbornou kvalifikaci. 

Tu udává zákon č. 563/2004 v § 6.  

„ Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd, zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, 

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní 

školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu 

učitelů mateřské školy, 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

mateřské školy, 

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

mateřské školy, 

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou, získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a 

vykonáním jednotlivé zkoušky), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce 
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profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního 

věku.“ 

Z výše uvedeného zákona je patrno, že povolání učitele v MŠ, může vykonávat ten, kdo 

absolvuje studium pro učitele MŠ, buď na střední odborné škole, vyšší odborné škole 

nebo na vysoké škole. Současná legislativa však nevyžaduje vyšší odborné ani 

vysokoškolské vzdělání, ale pro povolání učitele v MŠ je střední vzdělání dostačující. 

 

2.4.2 Náplň práce učitele v MŠ 

Náplň práce učitele MŠ stanovuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve 

veřejných službách a zprávě. „Pracovní náplň učitelky v MŠ je tvorba vzdělávacího 

programu třídy MŠ. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné 

individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.“ 

Další pracovní činnosti a povinnosti vykonává učitel dle nařízení ředitele MŠ. Kromě 

pracovních a organizačních záležitostí a výchovně vzdělávacích činností, by se měla 

učitelka dále vzdělávat a současně dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, respektovat školní řád, organizační řád a další 

směrnice školy a řídit se jejich pravidly. 

 

2.4.3 Denní režim v MŠ 

Denní režim se v MŠ řídí dle organizačního řádu. Hlavními zásadami v uspořádání dne 

je sladit svobodu dětí s nezbytnou organizovaností, respektovat zásady zdravé výživy a 

bezpečnost, poskytovat dostatek prostoru pro hru dětí a pro pobyt dětí venku, 

přizpůsobovat se konkrétním situacím a dané skupině dětí. 

Orientační časový rozvrh: 

6,00 – 8,30 spontánní hry dětí, individuální činnosti 

8,30 -  8,45 přesnídávka 

8,45 – 9,30   řízené činnosti nebo pokračování her, hry a práce se skupinou dětí, 

  delší vycházka, pohybové aktivity… 

9,30 – 11,30 pobyt venku 

11,30 – 12,00 oběd 
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12,00 – 14,00 vyprávění a čtení pohádek, relaxace, poslech hudby, spánek, klidové  

  činnosti 

14,00 – 14,15 svačina 

14,15 – 16,30 odpolední zájmové činnosti, spontánní hra, individuální činnosti… 

 

Závazné jsou pouze časy pro podávání jídla, ostatní činnosti jsou pouze doporučené a 

orientační a záleží na učitelích, jakou činností je vyplní. 

Učitelé člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní, tak, aby 

nedocházelo k fyzickému ani psychickému přetěžování dětí. Pravidelně zařazují 

pohybové činnosti, spontánní hru, řízenou hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v 

přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně 

pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a 

odolnosti dítěte.  

Spontánní hra 

Spontánní hru učitel zařazuje při ranních hrách, pobytu venku a v odpoledních 

činnostech. Děti si sami volí, na co si chtějí hrát, učitel k tomu zajišťuje pouze dostatek 

materiálu, pomůcek a dohlíží na bezpečnost. Zařazení v režimu je zpravidla od 6.00 do 

8.00 hod, od 10.00 do 11.30 hod a od 15.00 do 16.30 

Činnosti dětí řízené učitelem 

Činnosti řízené učitelem jsou do denního režimu řazeny zpravidla v rozmezí 8.30 – 9.45 

hod. Mezi tyto činnosti patří hudební výchova, výtvarná výchova, rozvoj předčtenářské 

a předmatematické gramotnosti, tělesná výchova, rozvoj vědomostí z různých oblastí 

apod. Dále jsou řízené činnosti zařazeny do pobytu venku a odpoledních činností v 

rozsahu 10 –15 min., kdy se jedná zejména o individuální práci. 

Pohybové aktivity 

Nejčastější pohybové aktivity, které učitelé zařazují, jsou motivační cvičení, pohybové 

chvilky, zdravotní cviky, rozcvičky, tělovýchovné jednotky, spontánní pohybové 

aktivity při pobytu venku. V budově školy je vždy víceúčelová místnost, kde se pohyb 

může vykonávat a také zahrada, která je vybavena herními prvky. Pohybové aktivity 

učitel zařazuje během celého dne, zejména do dopoledních řízených činností, pobytu 

venku a odpoledních her. Jak uvádí i Moravcová (2016), pohybové aktivity dětí se dají 

rozšířit i o kroužky pohybových aktivit, které se vykonávají zejména v odpoledních 
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hodinách. Vedené jsou buď učitelkami, nebo externími pracovníky. Těmito aktivitami 

může být například plavání, tanečky, jóga pro děti, atletická přípravka. 

Pobyt venku 

V MŠ se dětem předškolního věku stanovuje denní doba pobytu venku zpravidla na 2 

hodiny dopoledne, odpoledne se pak řídí celkovou délkou pobytu dětí v MŠ. Učitelé 

dbají na přiměřené oblečení dětí. Pobyt venku je také řízen počasím, v případě 

nepříznivých teplot, větru či dešti, může být zkrácen nebo cela vynechán. Učitel pro 

pobyt venku využívá zahradu školy a blízké přírodní okolí školy, kde jsou většinou 

vykonávány sportovní a relaxační aktivity, vycházky a poznávací výlety. 

Odpočinek, relaxace, spánek 

Učitel zařazuje odpočinek a relaxaci během dne vyváženě k rušným činnostem. Řízený 

odpočinek a spánek se koná od 12.00, do 14.00 hod. Učitel čte v tomto čase dětem 

pohádky a příběhy, pouští mluvené slovo nebo relaxační hudbu. Pokud děti neusnou, 

mohou se věnovat klidným a tichým činnostem, jako je prohlížení knih a časopisů, 

skládání puzzle, předškoláci mohou navštěvovat doplňkové činnosti zaměřené na 

polytechnický rozvoj, výtvarné činnosti a rozvoj předčtenářské gramotnosti. 

 

2.4.4 Stresová zátěž učitele v MŠ 

Učitelka může být v MŠ vystavena značné stresové zátěži, která vyplývá ze 

specifičnosti práce s dětmi předškolního věku. Ke stresu může přispívat i řada dalších 

faktorů, například rodiče podceňující status učitelky a mající mnohdy jiný názor na 

výchovu a učení svých dětí, dále jsou také náročná specifika převážně ženského 

kolektivu, spolupráce mezi učiteli a také různorodost dětí, kterých je velký počet na 

jednu učitelku. Dle rozvrhu v MŠ je učitelka sama ve třídě od 6 do 9.30 hodin, někdy až 

do 10.00 hodin a pak opět od 13.00 do 16:30 hodin, což pro ni může být veliká zátěž, 

protože se stará a dohlíží na 24 až 28 dětí.  I tyto skutečnosti řadí práci učitelky v 

mateřské škole mezi povolání značně stresující. 

Dle Vágnerové (2004) může být prožitek stresové zátěže spojen s různými psychickými 

reakcemi, jako je vztek, agrese, deprese, apatie i úzkost. V souvislosti se stresem může 

mít jedinec oslabeny kognitivní funkce, zhoršuje se úroveň jeho logického uvažování a 

pozornosti. Tato skutečnost může být jedním z rizikových faktorů ovlivňující 

bezpečnost dětí v mateřské škole. 
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2.4.5 Podmínky bezpečnosti v MŠ 

Základní podmínky, které je třeba pro bezpečnost dětí dodržovat, jsou legislativně 

vymezeny příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, prováděcími předpisy). 

V zákoně č. 561/2004 Sb. se uvádí, že školy a školská zařízení jsou povinna zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Pro MŠ platí vyhláška č. 14/2005 Sb., která v §2 

uvádí, že třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí. Zákon 561/2004 Sb., v §23, umožňuje 

zřizovateli navýšit tento počet o další 4 děti, celkem tedy na 28 dětí ve třídě. Podmínky 

o bezpečnosti v MŠ ukládá RVP PV, podle kterého si ochranu a bezpečnost dětí dále 

rozpracovává každá MŠ samostatně.  

Povinnosti učitelek v MŠ ve vztahu k bezpečnosti dětí jsou ošetřeny dalšími 

vyhláškami. Například vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 

prostory, vyhláškou č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů, dále vyhláškou č. 263/2007 Sb., 

která říká, že učitelé musí po celou dobu pobytu dítěte v MŠ dbát na zajištění 

bezpečnosti a jsou povinni upozorňovat děti na nebezpečí v budově školy i mimo ni a 

učinit záznam o proškolení dětí do třídní knihy. 

 

2.4.5.1 Registrace úrazu 

Úrazy dětí jsou pracovníci školy povinni registrovat podle vyhlášky č. 64/2005 Sb. 

Podle této vyhlášky je učitelka mateřské školy povinna každý i drobný úraz zapsat do 

knihy úrazů. Kniha úrazů uvádí přesný postup, jak má učitelka při zápisu úrazu 

postupovat. 

„ V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke 

kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději 

do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. 

(2) V knize úrazů se uvede 

a) pořadové číslo úrazu, 

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

c) popis úrazu, 

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

e) zda a kým byl úraz ošetřen, 



20 

 

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, 

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

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

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

Pokud se jedná o vážnější úraz, s kterým je dítě nutno setrvat v domácí péči více nežli 

dva pracovní dny po sobě jdoucí, vyplní učitelka formulář o úrazu. (viz. Příloha 5 – 

Záznam o úrazu) 

Vyplněný formulář o záznamu o úrazu zasílá škola nebo školské zařízení zdravotní 

pojišťovně žáka a také úřadu České školní inspekce. V případě smrtelného úrazu škola 

záznam o úrazu musí zaslat do 5 pracovních dnů zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, 

české školní inspekci a místně příslušnému útvaru Policie České republiky 

Některé MŠ mají zpracovanou i vnitřní směrnici, která popisuje jak předcházet úrazům, 

dbát na bezpečnost dětí v MŠ a jak přesně postupovat když už k úrazu dojde. Důležité 

jeo úrazu neprodleně informovat zákonného zástupce, do třídní knihy zapsat čas, kdy 

byla informace předána a nechat tento údaj od zákonného zástupce dítěte podepsat. 

 

2.5 Statistika úrazů v MŠ 

V současné době neexistuje ideální veřejně přístupný zdroj statistických údajů o úrazech 

dětí v MŠ. Povinností škol je, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.4.4.1 Registrace úrazu, 

dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zaslat elektronicky 

hlášení o úrazu na úřad České školní inspekce. Ten zaslané údaje o školních úrazech 

shromažďuje a dále pak statisticky zpracovává. Mgr. Modráček, který je referentem 

oddělení metodik a analýz České školní inspekce, na základě žádosti poskytl grafický 

přehled statistických údajů o úrazech a doplnil je slovním komentářem. 

Že se úrazy v MŠ stávají poměrně často, potvrzuje i přehled počtu úrazů za školní roky 

2013/2014 – 2017/2018. Zděněk Modráček uvádí, že zatímco se počet dětí v MŠ mezi 

roky 2013/2014 a 2017/2018 téměř nezměnil, počet úrazů přesto vzrostl o více než 60 

%. Tento nárůst počtu hlášených úrazů může znamenat skutečně vzrůstající úrazovost 

v MŠ, související se snižujícími se pohybovými dovednostmi dětí a současně s rostoucí 

tendencí k jejich obecně rizikovějšímu chování. Může však být způsobena také stále 
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pečlivějším a zodpovědnějším přístupem pedagogů, kteří hlásí raději i drobné incidenty, 

u nichž by dříve nepředpokládali možnost odškodnění. (viz. Příloha 3: Statistika úrazů, 

obrázek č. 1). I když se úrazy v MŠ stávají čím dál častěji, není počet úrazů v MŠ tak 

vysoký, jako na základních a středních školách. Trend vývoje úrazovosti, za školní roky 

2012/ 2013 – 2017/ 2018, ukazuje, že i když se počet úrazů v MŠ zvyšuje, úrazovost na 

základních i středních školách je mnohonásobně vyšší. (viz. Příloha 3: Statistika úrazu, 

obrázek č. 2) Nejčastěji zraněnou částí těla v MŠ byla ve školním roce 2017- 2018 ruka, 

poměrně ve stejném množství se vyskytují i úrazy hlavy. (viz. Příloha 3: Statistika 

úrazů, obrázekč. 3) Úrazy si zde děti mohou způsobit při různých činnostech, jako je 

procházka venku, spontánní činnost, cvičení, hraní si. (viz. Příloha 3: Statistika úrazů, 

obrázek č. 4) I když je po celou dobu v MŠ dítě pod dohledem, úrazy se stávají a 

nejčastěji za to v roce 2017/2018 mohla nešťastná náhoda, kterou nedokáží ovlivnit ani 

odborní pedagogičtí pracovníci. (viz. Příloha 3: Statistika úrazů, obrázek č. 5) 

Předměty, kterými se úraz stal (nejčastěji nábytek, herní prvky, hračky, dveře, chodník, 

obrubníky, židle, lavičky, průlezky, kámen) se většinou nedají zařadit do určité skupiny, 

protože v MŠ je mnoho vybavení, které se nedá hromadně specifikovat. (viz. Příloha 3: 

Statistika úrazů, obrázek č. 6) 

 

2.6 První pomoc 

Definic první pomoci je opravdu mnoho, jednu z nich uvádí poslední zasedání Evropské 

rady pro resuscitaci, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscation 2015. 

„První pomoc je definována jako pomocné chování a počáteční péče poskytovaná 

někomu, kdo náhle onemocní nebo je zraněn.  První pomoc může být zahájena v 

jakékoliv situaci. Poskytovatel první pomoci je definován jako někdo vyškolený v první 

pomoci, kdo by měl: 

• rozpoznat, posoudit a upřednostnit potřebu první pomoci; 

• poskytovat péči s využitím příslušných kompetencí; 

• rozpoznat omezení a v případě potřeby vyhledat další péči.“ 

Další definici nám nabízí Standardy první pomoci (2017), které říkají, že „První pomoc 

je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho 

kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky poranění či 
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nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postiženého 

nebo svědků události. “ 

Thygerson A. L. a Thygerson S. M., 2012 uvádějí, „že první pomoc je pomoc, která je 

okamžitě podána zraněné nebo náhle nemocné osobě.“ 

V jedné větě by se dalo říci, že první pomoc je soubor účelných opatření, které pří 

náhlém zhoršení zdraví nebo úrazu, můžou člověku v mnoha případech zachránit život.  

 

2.6.1 Cíle první pomoci 

Cílů v první pomoci je více, ale těmi nejdůležitějšími jsou záchrana života, zabránění 

zhoršení zdravotního stavu, zamezení vzniku dalším komplikacím a zajištění 

bezpečnosti pro zraněného i zachránce. S nenadálým úrazem či nemocí se můžeme 

setkat kdekoli a kdykoli. Na pracovišti, v rodině, na ulici či při dopravní nehodě. Je 

proto nutné, abychom byli schopni reagovat co nejrychleji a nejsprávněji. (Lejsek a 

kolektiv, 2013)  

Správně poskytnutá první pomoc rozhoduje o přežití, případně může zabránit trvalým 

následkům. (Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc se nedá naučit pouze z knížek nebo příruček o první pomoci, ale je potřeba 

absolvovat pravidelné kurzy, kde dojde i k praktickému vyzkoušení potřebných úkonů. 

Tyto kurzy nabízí například Červený kříž, MŠMT a mnoho dalších i soukromých 

organizací.  

 

2.6.2 Dělení první pomoci 

Dělit první pomoc lze různým způsobem. Jedno z dělení uvádí Lejsek a kolektiv (2013). 

Stejné rozdělení první pomoci nabízí i Bydžovský (2006).  

Poskytování první pomoci při úrazu či náhlé poruše zdraví, dělí na 3 fáze záchranného 

procesu: 

1. Technická první pomoc, 

2. Laická první pomoc, 

3. Odborná první pomoc. 
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Technická první pomoc je jedním z prvních úkonů, který se v první pomoci musí 

vykonat. Jedná se o odstranění všeho, co daný stav postiženého způsobilo nebo by mu 

mohlo stav zhoršovat. Další podstatnou součástí je zajištění podmínek pro poskytování 

první pomoci a také zajištění bezpečnosti jak pro raněného tak pro toho, kdo mu danou 

pomoc poskytuje. Laická první pomoc je poskytovaná každým, kdo se naskytne u 

nějakého úrazu, čí je například svědkem náhlého zhoršení zdravotního stavu.  Laickou 

první pomocí můžeme obecně nazvat veškerou první pomoc, která není poskytovaná 

odborným zdravotnickým personálem. Nedílnou součástí laické první pomoci je i pouhé 

zavolání záchranné zdravotní služby. Laická první pomoc probíhá do té doby, nežli je 

poskytnutá první pomoc odborná. Odbornou první pomoc poskytují pracovníci 

záchranné zdravotní služby. Tato pomoc zahrnuje přednemocniční pomoc, která probíhá 

jak na místě nehody, úrazu či zhoršení zdravotního stavu, ale také při transportu do 

odborného zdravotního zařízení. (Leisek a kol. 2013) 

V literatuře je také možné, setkat se s rozdělením na předlékařskou první pomoc a 

lékařskou první pomoc. Do předlékařské první pomoci se řadí veškerá pomoc, která 

není provedena lékařem. (Lejsek a kolektiv, 2013)  

V této práci se budeme zabývat hlavně první pomocí laickou, kterou by měli být 

schopni poskytnout všichni jedinci, tedy i učitelé v MŠ. I když jsou pedagogičtí 

pracovníci braní jako laici, s úrazem se mnohdy setkávají častěji než ostatní lidé a proto 

je nutné, aby byli v tomto ohledu kvalitně proškoleni. 

 

2.7 První pomoc u dětí 

Mohlo by se zdát, že první pomoc je u všech osob stejná, avšak některé zásady a 

postupy při poskytování první pomoci u dětí se výrazně liší od zásad a postupů při 

poskytování první pomoci u dospělého jedince. Tyto postupy se liší zejména proto, že 

již od pohledu vidíme, že dítě má jinou stavbu těla než dospělý člověk a také příčina 

úrazu nebo náhlého zhoršení stavu se mnohdy může lišit. Pro osoby, které pracují s 

dětmi, je znalost správných postupů o poskytování první pomoci u dětí nezbytná.  

Situace, které vyžadují poskytnout první pomoc v MŠ, jsme pro větší přehlednost 

rozdělili do třech skupin. Na stavy neúrazové, úrazové a život ohrožující. 
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2.7.1 Neúrazové stavy 

Neúrazový stav, je stav, do kterého je člověk uveden bez působení vnějších sil. Mezi 

neúrazové stavy, se kterými se pedagog v MŠ může s větší či menší pravděpodobnosti 

setkat, patří například porucha průchodnosti dýchacích cest, alergická reakce, kolaps, 

křeče, komplikace při cukrovce, akutní bolest břicha. 

 

2.7.1.1 Porucha průchodnosti dýchacích cest 

Porucha průchodnosti dýchacích cest je u dětí předškolního věku často zapříčiněna 

vdechnutím cizího tělesa. Například vdechnutím jídla, bonbónu, části nějaké hračky, 

kuličky. Příznakem u poruchy průchodnosti dýchacích cest je kašel, dítě se může chytat 

za hrdlo, nemůže mluvit, vydává pískavé zvuky při nádechu, hlučně dýchání, panikaří, 

promodrává mu kůže, až dokonce může ztratit vědomí. (Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc 

Dítě vyzveme k usilovnému kašli. Když výzva ke kašli nepomůže, přistupujeme k další 

pomoci. 

První a nejčastější pomocí u vdechnutí cizího tělesa u dětí je Gordonův úder. Jedná se o 

opakované údery mezi lopatky. Údery se provádí částí dlaně čí hranou sevřené pěsti.  

(Bernatová E., 2014) 

V případě, že údery mezi lopatky nepomohou, můžeme použít i tzv. Heimlichův 

manévr. Při Heimlichově manévru, se zachránce postaví za dítě a předkloní ho. Zezadu 

ho obejme a položí mu sevřenou pěst mezi pupek a spodní konec hrudní kosti, pěst 

obejme i druhou rukou a silně stlačuje směrem dovnitř a nahoru.  

Tyto dva postupy střídá zachránce vždy po pěti opakováních, dokud dítě předmět 

nevykašle nebo neztratí vědomí. Při ztrátě vědomí a zástavě dechu zachránce začne dítě 

resuscitovat. 

Lejsek a kol. (2013) uvádějí, že Heimlichův manévr se může použít až u dětí starších 6 

let, u mladších dětí se může využít visu za dolní končetiny a opakovaných úderů mezi 

lopatky se snažit předmět uvolnit.  

Bernatová E.(2014) upozorňuje na skutečnost, že Heimlichův manévr se kvůli 

bezpečnosti nemá používat u dětí mladších 15 let a Jiří Pokorný (2003) ve své publikaci 
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dokonce uvádí, že v případě laické pomoci není Heimlichův manévr doporučen vůbec. 

Jako důvod nepoužívání Heimlichovo manévru, všichni autoři uvádějí nebezpečí 

poranění vnitřních orgánů v souvislosti se silným tlakem na nadbřišek. 

Je proto zajímavé, že Standardy první pomoci (2017) uvádějí, že Heimlichův manévr je 

naopak možné použít už u dítěte staršího jednoho roku. 

 

2.7.1.2 Alergická reakce 

Alergická reakce může být způsobena čímkoliv, co je pro dítě alergenem. Může se 

rozvinout po pozření potraviny, na kterou je dítě alergické, po bodnutí hmyzem či jen 

po vdechnutí alergenu ze vzduchu. Alergická reakce se projevuje v různých formách, z 

nichž nejzávažnější formou je anafylaktický šok. 

Příznaky u mírné příhody mohou být lokální, může nastat zarudnutí spojivek, pálení očí, 

slzení, alergická rýma, mírný otok a zarudnutí kolem místa bodnutí hmyzem. (Einzig, 

Kelly, 2010) 

Příznaky u anafylaktického šoku jsou otoky, kopřivka, nevolnost, zvracení, slabost, 

malátnost, ztížené dýchání, při masivním otoku měkkých tkání dutiny ústní a krku, 

nastává dušení (Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc 

Co nejdříve přerušíme kontakt s alergenem. Dítě uložíme do polosedu. Jestliže je dítě 

alergik, podáme předepsané léky. Můžeme podat i přítomná antihistaminika, pokud dítě 

nemá žádné předepsané léky a na antihistaminika není alergické. V případě kožní rekce, 

můžeme na postižené místo přikládat chladivé obklady či mazat zklidňujícími gely. 

Kontrolujeme dýchaní a zařídíme odbornou pomoc. (Lejsek a kolektiv, 2013) 

 

2.7.1.3 Kolaps 

Kolaps je obraná reakce organismu. Může to být odezva na dehydrataci, pobyt v 

horkém prostředí, velkou fyzickou zátěž, krátkodobé zpomalení srdeční frekvence či 

pokles krevního tlaku. V důsledku poklesu krevního tlaku se do mozku nedostane 

dostatečné množství okysličené krve a dojde tak k jeho přechodnému nedokrvení. 
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Následkem toho pak může dojít k pádu. Jakmile je znovu obnoven přísun krve do 

mozku, dítě se probere. 

Příznakem u kolapsu je bílá barva obličeje, po těle studený pot, mžitky před očima, 

malátnost, hučení v uších, mohou být přítomny i návaly horka, třes a dušnost, ztráta 

vědomí (Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc 

V první řadě, pokud stihneme zareagovat, se snažíme zabránit pádu a tak předejít 

možnému zranění. Dítě položíme na záda na zem a zvedneme mu nohy. Můžeme 

přikládat chladivé obklady na čelo a zajistíme přívod čerstvého vzduchu. Pokud se dítě 

do několika minut neprobere, uložíme ho do stabilizované polohy a přivoláme ZZS. 

(Lejsek a kolektiv, 2013) 

 

2.7.1.4 Křeče 

Křeče jsou dalším z relativně častých jevů, se kterým se můžeme v dětském věku setkat. 

Známe mnoho druhů křečí a též mnoho příčin vzniku křečí.  Křeče mohou být 

příznakem nemoci (epilepsie), mohou být vyvolány úrazem, nádorem, infekcí či 

vysokou horečkou (tzv. febrilní křeče). Při křečích dochází ke stahům různých 

svalových skupin, v různé intenzitě a rozsahu. A současně může dojít k úplné nebo 

částečné ztrátě vědomí. (Bernatová E, 2014). Příznaky u křečí vypadají tak, že tělo je 

napnuté, jsou viditelné záškuby v končetinách i obličeji, dítě má nepřítomný pohled a 

částečně může ztrácet vědomí, záchvat často doprovází slinění a promodrání kůže, 

febrilním křečím vždy předchází horečka (Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc 

Křeče během několika minut odezní sami. Je důležité zabránit poranění při pádu i v 

průběhu křečí. Nikdy se nesnažíme křečím bránit tlakem či silou, nevyndáváme jazyk z 

úst, nestrkáme nic do úst ani se nesnažíme postiženého silou nastavit do určité polohy. 

Po odeznění křečí zkontrolujeme, zdali není dítě zraněné, uložíme ho do stabilizované 

polohy a přivoláme ZZS. (Lejsek a kolektiv, 2013) 
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2.7.1.5 Komplikace při cukrovce 

Cukrovka je způsobena buď vysokou, nebo nízkou hladinou cukru v organizmu. 

Komplikacemi při cukrovce, jsou u dětí myšleny komplikace při cukrovce 1. typu. Pro 

cukrovku 1. typu je charakteristická úplná absence inzulinu v těle, protože buňky 

produkující inzulin jsou zcela zničeny. Avšak včasným zahájením léčby, je možno 

alespoň části buněk, produkujících inzulin, jejich funkci zachovat. Po celý život se musí 

inzulin do těla aplikovat a je nutné dodržovat přísnou dietu a režimová opatření. 

(Diabetická asociace ČR, 2014) 

U dětí s cukrovkou 1. typu může nastat stav hypoglykemie. Je to stav, kdy je hladina 

cukru v krvi nízká, pod 2,5mmol-1, buď v důsledku dietní chyby, nebo předávkováním 

inzulinem. Normální hodnota cukr v krvi je 4- 6 mmol-1. Příznakem u hypoglykemie je 

nevolnost, hlad, slabost, pocení, zrychlená tepová frekvence, chování může připomínat 

opilost, mělký dech, třes, křeče, během několika minut může dojít až k bezvědomí. 

U dětí s cukrovkou 1. typu může nastat i stav hyperglykemie. Je to stav, kdy je hladinu 

cukru v krvi moc vysoko, nad 10mmol-1, buď v důsledku dietní chyby, nebo 

nedostatečné dávky inzulinu. Příznakem u hyperglykemie je porucha dýchání, z dechu 

může být cítit aceton, žízeň, slabost, suchá kůže, poruchy vnímání a vědomí, bezvědomí 

má mnohem pomalejší nástup než při hypoglykemii. (Bydžovský, 2004) 

První pomoc 

Podáme cukr v jakékoli podobě. V případě hypoglykemie už malý přísun cukru může 

pomoci a v případě hyperglykemie stav postiženého vážně nezhorší. Nehrozí tedy 

špatné poskytnutí první pomoci v důsledku určení diagnózy. (Bydžovský, 2004) 

 

2.7.1.6 Akutní bolest břicha 

Bolest břicha u dětí je dalším z častých jevů. Dítě je většinou prožívá velmi dramaticky. 

Většinou se jedná o nezávažné situace, kdy bolest rychle odezní, ale v některých 

případech může jít o stav ohrožující život dítěte. Bohužel je pro laika velmi složité, 

rozlišit tyto dva stavy. (Kolektiv autorů, 2017) Příznakem u bolesti břicha je bolest, 

kterou malé děti ji většinou lokalizují v okolí pupku, nevolnost, zvracení, může se 

dostavit i horečka, ve vážných případech se objeví ve stolici krev nebo hlen, břicho je 

na dotyk tvrdé. 
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První pomoc 

Postiženého je dobré uložit do pro něho příjemné polohy, nepokládáme na břicho ani 

teplé ani studené obklady. Nepodáváme žádné léky. V případě, že bolest neustupuje, je 

dobré vyhledat odbornou pomoc, v akutních případech je na místě zavolat ZZS. 

(Bernatová E., 2013) 

 

2.7.2 Úrazové stavy 

Úrazový stav je způsoben vnějším vlivem (fyzikální i chemický), krátkodobě působícím 

na organizmus, který způsobí poranění postižené osoby v různém rozsahu. (Petržela, 

2007). Úrazy jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtnosti dětí. (Pokorný, 2003) 

Mezi úrazové stavy, se kterými se pedagog v MŠ může s větší či menší 

pravděpodobnosti setkat, patří například drobné oděrky, odřeniny, podvrtnutí 

vykloubení, zlomeniny končetin, úrazy hlavy spojené s krvácením z nosu či ucha. 

 

2.7.2.1 Drobné oděrky, odřeniny 

Při drobné oděrce nebo odřenině se jedná o poškození horní vrstvy kůže spojené s 

vlásečnicovým krvácením. Krvácení z ranky není životu nebezpečné, ale je vhodné ránu 

ošetřit, aby nedošlo k následným komplikacím z důvodu znečištění rány. 

První pomoc 

Ránu vypláchneme proudem čisté vody, možné přítomné nečistoty se z rány snažíme 

odstranit čistým kapesníkem nebo kartáčkem. Poté ránu vydesinfikujeme a případně ji 

můžeme přelepit náplastí. (Petržela M. 2007) 

 

2.7.2.2 Podvrtnutí 

Při podvrtnutí dojde k oddálení hlavice od kloubní jamky. Kloub se dostává za 

přirozenou mez pohyblivosti. Zpět do správné polohy se dostane sám bez pomoci. Při 

podvrtnutí, může dojít k napnutí nebo natrhnutí kloubního pouzdra nebo natrhnutí 

okolních kloubních vazů. Poškození těchto struktur doprovází poškození drobných cév, 
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což v okolí kloubu zapříčiní vznik hematomu. V okolí kloubu se objeví otok 

doprovázený bolestí, omezí se pohyblivost kloubu.  

První pomoc 

Místo znehybníme a chladíme. Pro vyloučení zlomeniny v místě zranění je dobré zajistit 

odborné vyšetření. Dále se podvrtnutí léčí klidovým režimem, chladivými obklady, 

kompresí a fixací pomocí obinadla či ortézy. Lze využít i lokálních mastí a gelů pro 

zmírnění bolesti a otoku. (Lejsek kolektiv, 2013) 

 

2.7.2.3 Vykloubení 

Vykloubení je ztráta kontaktu mezi kloubními plochami, kdy se hlavice kloubu, 

důsledkem velké síly, dostává mimo kloubní jamku. Při vykloubení vždy dochází k 

poranění okolních struktur, tj. kloubního pouzdra, vazů, nervů a cév. Zranění je velice 

bolestivé a deformace kloubu je na první pohled patrná. (Bydžovský, 2004) Příznakem 

vykloubení je velká bolestivost v okolí kloubu, omezení pohyblivosti, při pasivním 

pohybu jinou osobou, je patrný pérový odpor, brnění prstů v důsledku útlaku nervů 

(Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc 

Hlavici kloubu se v žádném případě nesnažíme vrátit zpět na původní místo. Končetinu 

znehybníme ve vykloubené poloze. Chladíme a vždy zajistíme odbornou pomoc. 

(Lejsek a kolektiv, 2013) 

 

2.7.2.4 Zlomenina končetiny 

Zlomeniny obecně vznikají v důsledku působení hrubé síly na kost nebo mohou vznikat 

přenosem působící síly z kloubu na kost. Zlomeniny jsou buď uzavřené, nebo otevřené, 

podle toho zda došlo k porušení kůže nad zlomeninou, nebo ne. Zdali se jedná opravdu 

o zlomeninu, se dá s jistotou určit jen pomocí rentgenového vyšetření. Příznakem 

zlomeniny končetina je bolest, otok, hematom, nepřirozená poloha a pohyblivost 

končetiny, drhnutí kostí při prohmatávání, vyčnívající část kosti v případě zlomeniny 

otevřené (Bydžovský, 2004) 
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První pomoc 

Uzavřená zlomenina 

V první řadě zabráníme pohybu zlomené části a zlomenou část znehybníme. 

Postiženého ošetřujeme buď v leže nebo v sedě, podle toho co nám daná zlomenina 

dovolí. Ošetřujeme ho přes oděv, abychom zraněnému nezpůsobovali zbytečně další 

bolest. Danou oblast můžeme chladit studenými obklady. Zajistíme bezpečný převoz a 

odborné ošetření, případně zavoláme ZZS.  

Otevřená zlomenina 

V první řade zastavíme krvácení a zabráníme infikování rány pomocí sterilního krytí. 

Omezíme co nejvíce pohyb postiženého i postižené končetiny. Přivoláme ZZS. 

(Kelnarová a kolektiv, 2007) 

 

2.7.2.5 Krvácení z nosu 

Krvácení z nosu může být způsobeno sníženou krevní srážlivostí, vysokým krevním 

tlakem a u dětí často lehkým úrazem hlavy. 

První pomoc 

Dítě posadíme a předkloníme, stiskneme křídla nosní a přikládáme studené obklady na 

týl. Krvácení by mělo přestat cca do 10 min, pokud nepřestane, je vhodné vyhledat 

odbornou pomoc. (Pokorný, 2003) 

2.7.2.6 Krvácení z ucha 

Krvácení z ucha může nastat při závažném poranění hlavy, při poranění zevního 

zvukovodu nebo při poranění zevního ucha. 

První pomoc 

Pokud je dítě při vědomí, posadíme ho, ucho sterilně překryjeme, přiložíme sací obvaz a 

zajistíme odbornou pomoc. V případě bezvědomí, dítě ošetřujeme v leže. Ucho sterilně 

překryjeme, přiložíme sací obvaz a postiženého položíme do stabilizované polohy na 

stranu poraněného ucha, aby krev mohla vytékat. Kontrolujeme dech, v případě zástavy 

dechu zahájíme neodkladnou resuscitaci. Voláme ZZS.(Kelnarová a kolektiv, 2007) 
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2.7.3 Stavy vážně ohrožující život 

Stavy vážně ohrožující život, mohou být způsobeny úrazem, ale může jít i o náhlé 

zhoršení zdravotního stavu. Při těchto stavech je velmi potřebné zahájit včasnou první 

pomoc, aby jedinci nezůstali trvalé zdravotní následky nebo dokonce nezemřel. 

(Kolektiv autorů, 2017). Mezi stavy vážně ohrožující život řadíme silné krvácení, 

bezvědomí a bezvědomí se zástavou dechu, Bohužel i s těmito stavy se učitel v MŠ 

může setkat. 

 

2.7.3.1 Silné krvácení 

Ztráta krve znamená oslabení, případně ohrožení organizmu. Při silném krvácení hrozí 

rychlá ztráta velkého množství krve, rozvoj šoku a selhání základních životních funkcí. 

Krvácení se může rozdělit na vnitřní nebo vnější. Příznakem vnějšího krvácení je krev, 

která stříká nebo intenzivně vytéká z rány, postižený je bledý, oděv je nasáklý krví, 

krvavá kaluž na zemi 

Příznaky vnitřního krvácení se určují hůře, protože vnitřní krvácení není vidět, můžeme 

ho pouze předpokládat podle bledost, chladné kůže, studeného potu, zrychleného a 

slabého tepu a pocitu žízně. (Kolektiv autorů, 2017) 

První pomoc 

Vnější silné krvácení, zastavujeme tlakem prstů nebo celé ruky, v místě poranění a 

přiložením tlakového obvazu. Můžeme se setkat i s krvácením vnitřním, které my 

samotní nezastavíme, v obou případech musíme zajistit odborné ošetření nebo zavoláme 

ZZS. (Kelnarová a kolektiv, 2007) 

 

2.7.3.2 Bezvědomí 

Když je člověk v bezvědomí, jde o protiklad ke stavu vědomí, kdy vědomí je jednou ze 

základních funkcí života. V bezvědomí člověk nereaguje na vnější podněty a je 

bezprostředně ohrožen zapadnutím jazyka, případně vdechnutím zvratků. (Bernatová, 

2004) 
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První pomoc 

Dítě oslovíme, případně s ním zatřeseme nebo smáčkneme bolestivý podnět, jakým je 

například ušní lalůček. 

Pokud nereaguje, přetočíme dítě na záda a záklonem hlavy provedeme zprůchodnění 

dýchacích cest. Skloníme se nad dítě a po dobu 10 sec kontrolujeme, zda pravidelně 

dýchá. Jestliže ano, uvedeme ho do stabilizované polohy, nadále kontrolujeme dech a 

zavoláme ZZS. Při stabilizované poloze leží dítě na boku se záklonem hlavy, hlavu má 

podepřenou horní končetinou a má pokrčenou jednu dolní končetinu. Nadále 

kontrolujeme dech a reakce, zavoláme ZZS.  

Pokud nedýchá, zahájíme ihned neodkladnou resuscitaci. U dětí resuscitaci zahajujeme 

5 úvodními vdechy, když není žádná odezva, přidáme stlačování hrudníku. Pozor, 

nesmí být tak silné jako u dospělého člověka, u dětí předškolního věku stačí ke 

stlačování použít pouze jednu ruku, hloubka stlačení je cca 5 cm. Stlačíme 30x a pak 

provedeme dva vdechy, vdechy také musí být menší než u dospělého jedince, protože 

plíce dítěte nemají takový objem. Resuscitujeme v poměru 30 stlačení ku 2 vdechům, 

po dobu jedné minuty a poté zavoláme ZZS, pokud jsme na místě sami. Pokud je na 

místě více účastníků, volá se ZZS ihned a resuscitace probíhá až do doby, kdy dítě 

nabude vědomí nebo do příjezdu ZZS. (Bernatová, 2014) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Tento výzkum jsem si zvolila proto, že mi přišlo zajímavé a také užitečné zjistit, jaké 

mají pedagogičtí pracovníci v MŠ zkušenosti s první pomocí, s jakými se setkávají 

úrazy a také, jaké mají znalosti v této oblasti. Znalosti učitelek byly posuzovány na 

základě dotazníků, které vyplnily před kurzem první pomoci a po něm. 

 

3.1 Cíle práce 

Hlavní cíl: Zjistit, zdali dojde k průměrnému zlepšení ve znalostním testu první pomoci 

alespoň o 2 chyby na respondenta po absolvování kurzu první pomoci. 

Dílčí cíl: Zjistit, zdali budou mít respondenti nejvíce chyb v testu u život ohrožujících 

stavů.  

 

3.2 Vědecké otázky 

1. Budou výrazné rozdíly mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním a respondenty 

se středoškolským vzděláním?  

2. Budou výrazné rozdíly mezi respondenty s praxí delší než 15 let a respondenty s 

praxí kratší než 15 let? 

3. S jakými úrazy a náhlými zhoršeními zdravotního stavu se učitelé v MŠ nejčastěji 

setkávají? 

 

3.3 Metodika práce 

Práce má empiricky-teoretický charakter, je zaměřena na zjištění dosavadních 

zkušeností učitelů s kurzy první pomoci, dále na to, s jakými úrazovými či neúrazovými 

stavy se setkali a také na ověření znalostí, z oblastí první pomoci. Pro výzkum byla 

zvolena kvantitativní metoda sběru dat. Metodologie výzkumné práce byla realizována 

sběrem a analýzou dat z dotazníkového šetření. Dotazník byl určen učitelům vybrané 

MŠ Vodňany. Dotazník byl zcela anonymní a šířen elektronickou formou. 
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3.3.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Osobním setkáním byla kontaktovaná ředitelka MŠ Vodňany, která mi umožnila můj 

výzkum v MŠ Vodňany realizovat. Výzkumu se zúčastnilo 23 respondentů, učitelek. 

Charakteristika výzkumné skupiny je zobrazena pomocí grafů č. 1- 3.  

 

Graf č. 1 zobrazuje věkové rozmezí respondentů v této MŠ. Průměrný věk 

respondentů je 38 let. V této MŠ, se nachází nejvíce respondentů ve věkovém rozmezí 

51- 60 let (31%), následuje rozmezí věku 21- 30 let (22%). Dále následují respondenti 

ve věku 31- 40 let (17%), kteří se nacházejí v MŠ ve stejném počtu jako respondenti ve 

věku 41- 50 let (17%). Respondenti ve věku 61 a více, zaujímají 4% zastoupení v MŠ a 

věkové rozmezí 20 a méně let zaujímá 1%.  

 

Graf 1- Věkově rozmezí respondentů v MŠ (N=23) 
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Graf č. 2, zobrazuje odpovědi na otázku č. 2- Délka praxe v MŠ? V této MŠ, nejvíce 

respondentů uvedlo, že má praxi delší než 15 let (52%), další odpověď byla délka praxe 

0- 5 let (35%) a nejméně respondentů odpovědělo, že má praxi 5- 15 let (13%). 

 

Graf 2- Délka praxe v MŠ (N= 23) 

 

Graf č. 3, zobrazuje odpovědi na otázku č. 3- Získané vzdělání v oboru předškolní 

pedagogiky? V této MŠ, nejvíce respondentů dosáhlo středoškolského vzdělání (74%), 

následuje vzdělání vysokoškolské (26%), nikdo z dotazovaných němá vystudovanou 

vyšší odbornou školu. 

 

Graf 3- Získané vzdělání (N= 23) 
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3.3.2 Použité metody 

Pro zjištění údajů a teoretických znalostí, u zkoumané skupiny, jsme vytvořila anketní 

šetření-dotazník.  

Mnou vytvořený dotazník, se skládá ze dvou částí. První část, zjišťovací, se skládá z 12 

otázek, druhá část, testová, se skládá z 20 otázek. V zjišťovací části je pouze odpověď 

na otázku č. 1 otevřená, na ostatní otázky se odpovídá pomocí uzavřených odpovědí. 

Zjišťovací část lze rozdělit na 3 části, otázky 1 – 3 se týkají charakteristiky zkoumané 

skupiny a to věku, délky praxe a také dosavadního dosaženého vzdělání v oboru 

předškolní pedagogiky. Od otázky č. 4 do otázky 6, se dotazník zaměřuje na zjištění 

dosavadních zkušeností se studiem a kurzy první pomoci, na tuto část navazují otázky č. 

7- 12, týkající se setkávání s úrazovými, neúrazovými a život ohrožujícími stavy. U 

otázek 2- 6, je možnost vybrání pouze jedné z odpovědí. U otázek 7 – 12 je možné 

vybrat více z nabízených odpovědí. Testová část dotazníku obsahuje 20 otázek, které se 

zaměřují na správnost poskytnutí první pomoci u úrazových, neúrazových i život 

ohrožujících stavů. Je vždy na výběr ze 4 odpovědí, pouze jedna odpověď je správná. 

Při tvorbě dotazníku jsem se inspirovala odbornou literaturou, kterou jsem použila v 

teoretické části práce. 

Dotazníky byli šířeny elektronickou formou, po návratu všech 23. dotazníků, 

následovalo školení první pomoci.  

Školení první pomoci bylo do MŠ objednáno ředitelkou MŠ od Červeného kříže. 

Školení provedla proškolená pracovnice červeného kříže. Školitelka byla předem 

seznámena s obsahem dotazníku a podle toho i částečně upravila obsah školení, aby 

všechny části dotazníku objasnila. Školení jsem se fyzicky zúčastnila, abych mohla 

vidět průběh.  

Paní školitelka začala hned na úvod kurzu hovořit o život ohrožujících stavech, nejdříve 

o bezvědomí se zástavou dechu a o masivním krvácení. Byla puštěna i videa, kde byly 

tyto situace nasimulované. Následovalo poučení o tom, jak při život ohrožujících 

stavech zasahovat. Proběhl popis, jak správně silné krvácení zastavit, dále nechybělo 

vysvětlení jak správně zkontrolovat dech, provedení resuscitace a kdo chtěl, mohl si 

resuscitaci vyzkoušet na přítomné figuríně dospělé osoby i dítěte. Nechybělo ani 

poučení o volání pomoci, jaká čísla volat, co a v jakém pořadí říkat. Následovalo 

proškolení v první pomoci u dalších úrazových i neúrazových stavů, například dušení 
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cizím tělesem, bolest břicha, křeče, krvácení z nosu, ucha. Co dělat při odřenině, 

zlomenině, vykloubení, pádu z výšky.  

 

Kurz měl tříhodinovou dotaci. Z mého pohledu byl kurz zajímavě vedený a byly 

popsány všechny situace, které by eventuálně mohly nastat.  

Po absolvování kurzu/ školení první pomoci, byl pedagogickým pracovníkům podán 

tentýž dotazník, pouze s testovou částí, zjišťovací část už znovu podávána nebyla.  

 

3.3.3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal v MŠ Vodňany. Dotazníkové šetření, včetně kurzu první pomoci, 

probíhalo v lednu 2019. Dne 27. 1. 2019, proběhla analýza získaných dat. Návratnost 

dotazníků byla stoprocentní.  

 

3.3.4 Zpracování výsledků 

Výsledky jsou zpracovány z navrácených dotazníků. Zobrazeny jsou pomocí grafů a 

pod každým grafem se nachází vysvětlení zobrazených dat. 

 

3.4 Výsledky 

Následná data jsou převzata z dotazníkového šetření, kvůli přehlednosti jsou data 

rozdělena do několika částí: informace o studiu první pomoci a kurzech první pomoci, 

zkušenosti v oblasti první pomoci a na znalosti v oblasti první pomoci. Zobrazena jsou 

pomocí grafů se slovním popisem. 
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3.4.1 Informace o studiu první pomoci a kurzech první pomoci 

Otázky 4- 6 se týkají informací o dosavadním vzdělávání v oblasti první pomoci.  

Graf č. 4, zobrazuje odpovědi na otázku č. 4- Zahrnovalo vaše studium první 

pomoc? V této MŠ, u více jak poloviny respondentů (52%) nezahrnovalo studium první 

pomoc, u zbylých respondentů (48%), studium první pomoc zahrnovalo. 

 

Graf 4- Studium první pomoci (N= 23) 

Graf č. 5, zobrazuje odpovědi na otázku č. 5- Absolvovala jste někdy kurz/školení 

první pomoci? V této MŠ, většina (78%) respondentů již absolvovala kurz první 

pomoci, menšina (22%) kurz neabsolvovala.  

 

Graf 5- Absolvování kurzu/ školení první pomoci (N=23) 
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Graf č. 6, zobrazuje odpovědi na otázku č. 5.1- Pokud ANO, kde jste kurz/ školení 

první pomoci absolvovala? V této MŠ většina respondentů absolvovala kurz v 

nynějším zaměstnání (56%), menšina absolvovala kurz jinde (44%).  

 

Graf 6- Absolvování kurzu/ školení první pomoci- kde (N= 18) 

Graf č. 7, zobrazuje odpovědi na otázku č. 5.2- Pokud ANO, kolikrát jste kurz/ 

školení první pomoci absolvovala? V této MŠ, nejvíce respondentů absolvovalo kurz 

1x (78%), následovalo vícekrát (22%), nikdo neabsolvoval kurz 2x.  

 

Graf 7- Absolvování kurzu/ školení první pomoci- kolikrát (N= 18) 
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Graf č. 8, zobrazuje odpovědi na otázku č. 5.3- Pokud ANO, jaká doba uplynula od 

absolvování posledního kurzu/ školeni první pomoci? V této MŠ, nejvíce 

respondentů absolvovalo kurz před 3- 5 roky (72%), následuje absolvování před 0- 2 

roky (17%) a nejméně pracovníků absolvovalo kurz před 6-10 (5,5%) a před 11 a více 

lety (5,5%).  

 

Graf 8- Absolvování kurzu/ školení první pomoci- doba od posledního (N= 18) 
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Graf č. 9, zobrazuje odpovědi na otázku č. 5.4- Pokud ANO, jaká byla hodinová 

dotace posledního kurzu/ školení první pomoci? V této MŠ, nejčastěji respondenti 

absolvovali kurz/ školení s 1- 2 hodinovou dotací (78%), následuje dotace půldenní 

(11%) a celodenní (11%). Nikdo z respondentů neabsolvoval vícedenní kurz/ školení 

první pomoci.  

 

Graf 9- Absolvování kurzu/ školení první pomoci- hodinová dotace (N= 18) 

Graf č. 10, zobrazuje odpovědi na otázku č. 6- Uvítala byste pravidelné kurzy/ 

školení organizované zaměstnavatelem? V této MŠ, by většina respondentů uvítala 

pravidelné kurzy/ školení první pomoci (96%), pouze jeden pracovník s pravidelnými 

kurzy nesouhlasí (4%).  

 

Graf 10- Pravidelné kurzy/ školení (N= 23) 
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Graf č. 11, zobrazuje odpovědi na otázku č. 6.1- Pokud ANO, jak často byste chtěla 

kurz/ školení absolvovat? V této MŠ, respondenti nejčastěji odpověděli, že by uvítali 

kurzy první pomoci 1x za rok (50%), následovala odpověď 2x za rok (41%), na 

poslední místě byla odpověď 1x za 5 let (9%). 

 

Graf 11- Jak časté absolvování kurzu/ školení (N= 23) 
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3.4.2 Zkušenosti v oblasti první pomoci 

 Otázky 7- 12 se týkají zjišťování zkušeností s poskytováním první pomoci a také 

zjišťuji, s jakými úrazovými a neúrazovými stavy se respondenti konkrétně setkali. U 

těchto otázek je možnost vybrat více odpovědí. 

 Graf č. 12, zobrazuje odpovědi na otázku č. 7- Musela jste v mateřské škole 

někdy poskytovat první pomoc? V této MŠ, respondenti nejčastěji odpověděli, že 

poskytovali první pomoc v MŠ (96%), pouze jeden pracovník první pomoc v MŠ ještě 

neposkytoval (4%). 

 

Graf 12- Poskytování první pomoci (N= 23) 
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Graf č. 13, zobrazuje odpovědi na otázku č. 7.1- Pokud ANO, o jaký stav se jednalo? 

V této MŠ, respondenti nejčastěji poskytovali první pomoc u úrazového stavu (64%), 

dále poskytovali první pomoc u stavu jak úrazového tak neúrazového (27%) a nejméně 

poskytovali první pomoc pouze u neúrazových stavů (9%). 

 

Graf 13- Poskytování první pomoci- o jaký stav se jednalo (N= 23) 

Graf č. 14, zobrazuje odpovědi na otázku č. 7.2- Pokud ANO, věděla jste si vždy 

rady? V této MŠ, respondenti nejčastěji odpověděli, že si věděli rady při poskytování 

první pomoci (86%). Nevěděli si rady (14%). 

 

Graf 14- Poskytování první pomoci- věděla jste si vždy rady (N= 22) 
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Graf č. 15, zobrazuje odpovědi na otázku č. 8- S jakými úrazovými stavy jste se v MŠ 

setkala? V této MŠ, se respondenti nejčastěji setkali s poskytováním první pomoci při 

drobné oděrce, odřenině (65%), následovala první pomoc při úrazu hlavy (20%), dále 

zlomeniny (9%), vyvrtnutí, vykloubení (6%). 

 

Graf 15- Úrazové stavy (N= 20)  

Graf č. 16, zobrazuje odpovědi na otázku č. 9- Co je podle vás nejčastější příčinou 

úrazů v MŠ? V této MŠ, nejvíce respondentů uvedlo, že za úrazy ve školce může velký 

počet dětí ve třídě (49%) a neposlušnost jednotlivých děti (43%). 

 

Graf 16- Příčiny úrazů (N= 23) 
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Graf č. 17, zobrazuje odpovědi na otázku č. 10- S jakými neúrazovými stavy jste se v 

MŠ setkala? V této MŠ, se nejvíce respondentů setkalo s neúrazovým stavem bolestí 

břicha (37%), nikdo se nesetkal s komplikacemi při cukrovce. 

 

Graf 17- Neúrazové stavy (N= 8) 

Graf č. 18, zobrazuje odpovědi na otázku č. 11- Setkala jste se někdy v MŠ se život 

ohrožujícím stavem? (tzn. silné krvácení, bezvědomí, bezvědomí se zástavou dechu) V 

této MŠ, se většina respondentů nesetkala s život ohrožujícím stavem (91%), pouze dvě 

pracovnice ses tímto stavem setkaly (9%). 

 

Graf 18- Život ohrožující stavy (N= 23) 
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Graf č. 19, zobrazuje odpovědi na otázku č. 11.1- Pokud ANO, o jaký stav se 

jednalo? V této MŠ, se pouze 2 respondenti setkali s život ohrožujícím stavem, jeden s 

bezvědomím a druhý se silným krvácením. 

 

Graf 19- Život ohrožující stav- druh (N= 2) 

Graf č. 20, zobrazuje odpovědi na otázku č. 12- Víte, jak správně postupovat, při 

první pomoci, u život ohrožujících stavů? V této MŠ, nejvíce respondentů 

odpovědělo, že si jsou částečně jisti postupem první pomoci, při život ohrožujících 

stavech (70%), následovala odpověď, že jsou si jisti v poskytováním první pomoci život 

ohrožujících stavech (26%), pouze jeden pracovník odpověděl, že neví jak správně 

postupovat (4%). 

 

Graf 20- Postup při život ohrožujících stavech (N= 23) 



48 

 

 

3.4.3 Znalosti postupů první pomoci 

Část znalostí a postupů v oblasti první pomoci, vychází z výsledků testu, který byl 

respondentům podán. Test měl 20 otázek. Vždy byla možnost pouze jedné správné 

odpovědi a na výběr bylo vždy ze 4 uzavřených odpovědí. 

 

3.4.3.1 Výsledky prvního a druhého testu u jednotlivých respondentů 

Graf č. 21, zobrazuje porovnání výsledků, z prvního a druhého testu, u 

respondentů, kteří mají praxi kratší než 15 let. Z porovnání testů vyplývá, že: v 

prvním testu respondent č. 1 udělal 6 chyb, v druhém testu pouze 2 chyby, v prvním 

testu respondent č. 2 udělal 8 chyb, v druhém testu pouze 3 chyby, v prvním testu 

respondent č. 3 udělal 9 chyb, v druhém testu pouze 5 chyb, v prvním testu respondent 

č. 4 udělal 5 chyb, v druhém testu také 5 chyb, v prvním testu respondent č. 5 udělal 5 

chyb, v druhém testu také 5 chyb, v prvním testu respondent č. 6 udělal 6 chyb, v 

druhém testu 5 chyb, v prvním testu respondent č. 7 udělal 6 chyb, v druhém testu také 

6 chyb, v prvním testu respondent č. 8 udělal 11 chyb, v druhém testu také 11 chyb, v 

prvním testu respondent č. 9 udělal 6 chyb, v druhém testu pouze 4 chyby, v prvním 

testu respondent č. 10 udělal 6 chyb, v druhém testu pouze 3 chyby, v prvním testu 

respondent č. 11 udělal 10 chyb, v druhém testu pouze 6 chyb. 

 

Graf č. 21- Porovnání výsledků prvního a druhého testu u respondentů s délkou praxe kratší než 

15 let 
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Graf č. 22, zobrazuje porovnání výsledků, z prvního a druhého testu, u 

respondentů, kteří mají praxi delší než 15 let. Z porovnání testů vyplývá, že: v 

prvním testu respondent č. 12 udělal 6 chyb, v druhém testu pouze 2 chyby, v prvním 

testu respondent č. 13 udělal 6 chyb, v druhém testu pouze 5 chyby, v prvním testu 

respondent č. 14 udělal 2 chyby, v druhém testu 3 chyby, v prvním testu respondent č. 

15 udělal 8 chyb, v druhém testu pouze 6 chyb, v prvním testu respondent č. 16 udělal 9 

chyby, v druhém testu pouze 8 chyby, v prvním testu respondent č. 17 udělal 6 chyb, v 

druhém testu pouze 5 chyb, v prvním testu respondent č. 18 udělal 10 chyb, v druhém 

testu pouze 5 chyb, v prvním testu respondent č. 19 udělal 4 chyby, v druhém testu 

pouze 3 chyby, v prvním testu respondent č. 20 udělal 7 chyb, v druhém testu pouze 2 

chyby, v prvním testu respondent č. 21 udělal 8 chyb, v druhém testu pouze 4 chyby, v 

prvním testu respondent č. 22 udělal 9 chyb, v druhém testu pouze 4 chyby, v prvním 

testu respondent č. 23 udělal 11 chyb, v druhém testu pouze 8 chyb. 

 

Graf č. 22- Porovnání výsledků prvního a druhého testu u respondentů s délkou praxe delší než 

15 let (N= 20) 
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3.4.3.2 Respondenti s nejvyšším počtem chybných odpovědí 

Graf č. 23 zobrazuje porovnání testů od dvou respondentů, kteří v testu udělali 

nejvíce chyb. Respondent č. 23 má středoškolské vzdělání, praxi v MŠ delší než 15 let 

a jeho studium zahrnovalo první pomoc. Respondent č. 8 má vysokoškolské vzdělání, 

praxi v MŠ kratší než 15 let a jeho studium nezahrnovalo první pomoc.  

 

Graf č. 23- Respondenti s největším množstvím chyb v testu (N=2) 
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3.4.3.3 Otázky s nejvyšším počtem chyb v odpovědi 

Graf č. 24, znázorňuje nejčastěji chybnou odpověď na otázku č. 5- Jak byste 

postupovala při podezření na zlomeninu končetiny? A také porovnání, jak se 

chybovalo v prvním testu a jak v druhém. Nejčastější chyba se vyskytla v otázce č. 5 a 

to u 20 respondentů, při druhém vyplnění testu, mělo v testu chybu pouze 12 

respondentů. Tzn. 8 respondentů si chybu opravilo. 

 

Graf 24- Rozdíl 1. a 2. pokusu u otázky č. 5 (N= 23) 
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Graf č. 25, znázorňuje druhou nejčastější chybnou odpověď na otázku č. 8- Jak 

byste postupovala, při rozvíjející se alergické reakci? A také porovnání, jak se 

chybovalo v prvním testu a jak v druhém. Druhá nejčastější chyba se vyskytla v otázce 

č. 8 a to u 17 respondentů, při vyplnění testů podruhé, mělo chybu v testu 15 

respondentů. Tzn. 2 respondenti si chybu opravili. 

 

Graf 25- Rozdíl 1. a 2. testu u otázky č. 8 (N= 23) 
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3.4.3.4 Výsledky chybování celé výzkumné skupiny 

Graf č. 26, znázorňuje porovnání rozdílu chyb, celé skupiny, mezi prvním a 

druhým testem, přičemž mezi těmito dvěma testy proběhl kurz první pomoci. V 

první verzi testu se průměrně vyskytlo 7 chyb na respondenta, to odpovídá 65% 

úspešnosti v testu. Po absolvování kurzu první pomoci a znovu vyplnění téhož testu, se 

průměrně vyskytlo 5 chyb na respondenta, to odpovídá 75% úspěšnosti v testu. 

 

Graf 26- Zprůměrovaný výsledek celé skupiny (N= 20) 
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Graf č. 27 znázorňuje procentuální úspěšnost v jednotlivých částech testu, při 

rozdělení na část úrazovou, neúrazovou a život ohrožující. Nejhůře si vedli v části 

neúrazové, kde byla úspěšnost 54 % procent. Na stejném místě pak následují úrazové 

stavy a život ohrožující stavy, kde byla úspešnost 63%.  

 

Graf 27- Procentuální úspěšnost v jednotlivých částech testu, při rozdělení na část úrazovou, 

neúrazovou a život ohrožující. 

3.4.3.5 Chyby v závislosti na délce praxe a vzdělání 

Graf č. 28 zobrazuje porovnání chyb v závislosti na délce praxe v MŠ. Při 

porovnání chyb došlo ke shodě, obě skupiny průměrně dosáhly v testu 7 chyb (65%).  

 

Graf 28- Rozdíl chyb v závislosti na praxi (N= 23) 
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Graf č. 29 zobrazuje porovnání chyb v závislosti na vzdělání. V této MŠ je celkově 6 

učitelek s vysokoškolským vzděláním, které mají praxi kratší než 15 let, porovnáváni 

jsou s 6 učitelkami, které mají středoškolské vzdělání a praxi také kratší než 15 let. 

Skupina se středoškolským vzdělání v testu průměrně udělala 7 chyb, skupina s 

vysokoškolských vzděláním v testu průměrně udělala 7,5 chyby. 

 

Graf 29- Rozdíl chyb v závislosti na vzdělání (N= 12) 
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3.5 Diskuze 

Dotazníkového šetření a kurzu první pomoci se zúčastnilo celkem 23 respondentů, 

učitelek. Všichni respondenti byli pracovníci z MŠ Vodňany. Návratnost dotazníku byla 

100%. 

Nejvíce respondentů, z této MŠ, bylo ve věku 51- 60 let (31%), nejméně respondentů se 

nacházelo ve věkové skupině 20 let a méně (1%). S touto otázkou úzce souvisí i otázka 

další a to délka praxe respondentů. Nejvíce respondentů odpovědělo, že má praxi delší 

než 15 let (52%), nejméně respondentů odpovědělo, že má praxi v rozmezí 5- 15 let 

(13%).  

Nejvíce respondentů, v této MŠ, odpovědělo, že v oboru předškolní pedagogiky, 

dosáhlo středoškolského vzdělání (65%). V rámci studia předškolní pedagogiky, mělo 

předmět první pomoc nebo alespoň věnované hodiny první pomoci, 11 respondentů 

(48%), 12 respondentů (52%), se při studiu s první pomocí nesetkalo.  

Kurz první pomoci absolvovalo 18 respondentů (78%), z těchto respondentů, kurz první 

pomoci absolvovalo 10 respondentů (56%), v nynějším zaměstnání, kurz se konal před 

4 lety. Z těch, co kurz absolvovali, nejčastěji kurz absolvovali pouze 1x a to ve 14 

případech (78%), 4 respondenti (22%), absolvovali kurz první pomocí více jak 2x. 

Doba, která uplynula od absolvování posledního kurzu první pomoci, se nejčastěji 

nacházela v rozmezí 3- 5 let. Nejčastější hodinová dotace kurzu, kterého se respondenti 

zúčastnili, byla 1- 2 hodiny (78%). Pravidelné kurzy první pomoci, by uvítala většina 

respondentů (96%). Kurz by nejčastěji chtěli absolvovat pravidelně 1x ročně (50%).  

Poskytovat první pomoc v MŠ, musela již většina respondentů (96%). Nejčastěji se 

jednalo o poskytnutí první pomoci při úrazových stavech (64%). Většina respondentů, 

kteří museli v MŠ poskytovat první pomoc, odpovědělo, že si vědělo rady s 

poskytnutím první pomoci v dané situaci (86%). Nejvíce respondentů se setkalo s 

úrazovým stavem drobná oděrka, odřenina, nikdo z dotazovaných se nesetkal s 

poskytováním první pomoci při úrazech páteře. Většina respondentů odpověděla, že za 

nejčastější příčinu úrazů v MŠ, může neposlušnost jednotlivých dětí a také velký počet 

dětí ve třídě. Nikdo z dotazovaných nevybral odpověď, že by za úraz mohl nedostatečný 

dohled ze strany učitele, což se dalo předpokládat, protože každý učitel by měl práci 

vykonávat tak, jak nejlépe umí. 
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Nejvíce respondentů se setkalo s neúrazovým stavem akutní bolest břicha (37%). Dále 

následovaly stavy jako dušení cizím předmětem (18%), alergická reakce (18%) a kolaps 

(18%). Nikdo se nesetkal s komplikacemi při cukrovce.  

S život ohrožujícím stavem, se setkali pouze dva z respondentů (9%). Jeden z 

respondentů se setkal se silným krvácením a druhý s bezvědomím bez zástavy dechu. 

Na otázku, zdali by zvládli správně pomoci při život ohrožujících stavech, respondenti 

nejčastěji uvedli odpověď částečně (70%). 

Z testové části dotazníkového šetření vyplynulo, že z 23 respondentů, se při vyplnění 

testu podruhé, zlepšilo 19 respondentů (83%), 3 respondenti (13%) udělali v prvním i v 

druhém testu stejně chyb a jeden z respondentů (4%) se o jednu chybu zhoršil. Stejný 

počet chyb nebo zhoršení by se mohlo objasnit tím, že díky kurzu první pomoci měli 

více informací, se kterými mohli při druhé verzi testu pracovat a u některých otázek 

můžeme usuzovat, že mohli mít problém s vybráním správné odpovědi v důsledku 

velkého množství přijatých informací. 

Při porovnání dvou respondentů, kteří měli největší množství chyb, jsme předpokládala, 

že bude mezi respondenty jasná spojitost, buď týkající se věku, praxe nebo vzdělání, 

avšak respondenti se ve všech oblastech lišili. Tudíž by se dalo usuzovat, že respondenti 

správně nepochopili položené otázky. 

Nejvíce respondenti chybovali v otázce č. 5: Jak byste postupovala při podezření na 

zlomeninu končetiny? Na tuto otázku, respondenti nejčastěji chybně odpovídali: 

Končetinu bych znehybnila pomocí improvizované dlahy a zajistila odbornou pomoc, 

tuto odpověď vybralo 20 respondentů (87%). Správnou odpověď: Končetinu bych 

znehybnila, chladila studeným obkladem, případně zavolala ZZS, vybrali pouze 3 

respondenti (13%). 

U této otázky, v druhém podání testu, chybovalo již pouze 12 respondentů (52%). 

Zlepšení výsledku je zásluhou kurzu první pomoci, kdy byla tato problematika 

podrobně vysvětlována.  

Další otázka, ve které se vyskytlo nejvíce chyb, byla otázka č. 8: Jak byste postupovala, 

při rozvíjející se těžké celkové alergické reakci? Na tuto otázku respondenti nejčastěji 

chybně odpovídali: Ukončila bych kontakt s alergenem, uložila dítě do polosedu, sama 

mu žádné léky nepodávala, zavolala ZZS. Tuto odpověď vybralo 17 respondentů (74%). 

Správnou odpověď: Ukončila bych kontakt s alergenem, uložila dítě do polosedu, 
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přiložila studený obklad na krk, podala předepsané léky nebo antihistaminika (pokud 

jsou k dispozici), zavolala ZZS. Vybralo pouze 6 respondentů (26%). U této otázky 

došlo též ke zlepšení, ale odpověď si opravili pouze 2 respondenti. 

Po nahlédnutí do školního řádu této MŠ, by se dalo uvažovat o tom, že pro nás správnou 

odpověď respondenti nezaškrtli proto, že mají ve školním řádu napsáno, že nemají bez 

vědomí rodičů dětem podávat jakékoliv léky.  

Nejčastěji chybnou odpovědí v oblasti první pomoci, se ve své práci zabývaly i 

Tajovská (2010) a Piskurová (2018), kterým však vyšlo, že nejvíce respondentů 

chybovalo v odpovědi na otázku první pomoc při dušení dítěte cizím tělesem. Na mnou 

položenou otázku č. 7- Jak byste postupovala, kdyby dítě vdechlo cizí těleso a začalo se 

dusit? Odpovědělo chybně pouze 8 (35%) z 23 (100%) respondentů. Můžeme usuzovat, 

že mnou zkoumaní respondenti se s touto problematikou už dříve setkali a tudíž věděli, 

jak správně první pomoc poskytnout. 

Naopak u otázky č. 1: Jak byste postupovala při ošetření drobné odřeniny? Nedošlo k 

žádnému chybování. Nulové chybování by se mohlo přisuzovat tomu, že díky 

odpovědích z dotazníku víme, že s tímto úrazem, se respondenti setkali nejčastěji, tudíž 

poskytovali první pomoc při tomto zranění také nejčastěji a mají ji pravděpodobně 

nejvíce osvojenou. 

Překvapivé zjištění přišlo u otázky č. 6: Jak byste postupovala při pádu dítěte z výšky, s 

podezřením na poranění páteře? Kdy chybnou odpověď zaškrtl pouze 1 z respondentů 

(4%), a ostatních 22 respondentů (96%), zaškrtlo správnou odpověď: S dítětem bych 

pokud možno nehýbala, ale snažila bych se zjistit, zdali je při vědomí a pravidelně 

dýchá, zavolala ZZS. Je zvláštní, že při této otázce byla tak nízká chybnost, protože, ze 

zjišťovací části dotazníků vyplynulo, že se s tímto typem úrazu se žádný z respondentů 

nesetkal. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zdali se průměrný počet chyb, ve 

znalostním testu první pomoci, po absolvování kurzu zlepší alespoň o 2 chyby. 

Výsledky testu potvrdily, že ke zlepšení alespoň o 2 chyby na respondenta vyšlo. 

Skupina měla v prvním testu v průměru 7 chyb na respondenta, tj. úspěšnost 65% a při 

druhém vyplnění testu už pouze 5 chyb na respondenta, tudíž došlo ke zlepšení o 2 

chyby (10%) na respondenta. Myslela jsem si, že rozdíl chyb bude ještě znatelnější, ale 

na malé zlepšení mohlo mít vliv hned několik faktorů. Například to, že respondenti 
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museli kurz absolvovat v odpoledních hodinách, po pracovní době, tudíž už byli 

unavení a udržení pozornosti pro ně bylo náročné. Dále by se také mohlo usuzovat, že 

malé zlepšení může pramenit z toho, že díky velkému množství informací, které získali 

najednou, pro ně mohlo být vyhodnocení správné odpovědi složité. 

Tento výsledek nabízí porovnání s bakalářskou prací Tajovské (2010), kde se v práci 

uvádí, že úspěšnost v testu byla pouze 60%, též byl test sestavený ze základní 

problematiky, se kterou se učitel v MŠ může setkat. Porovnáme-li výsledky obou 

bakalářských prací, vidíme, že mnou zkoumaná skupina učitelek z MŠ Vodňany má už i 

v prvním testu o 5% lepší výsledek a po absolvování kurzu dokonce o 15% lepší 

výsledek.  

Rozdílný výsledek u těchto prací, by se mohl vysvětlit tím, že v každé MŠ probíhají 

školení a kurzy první pomoci na jiné úrovni nebo nemusejí probíhat vůbec. 

Dílčím cílem bylo zjistit, zdali budou mít respondenti nejvíce chyb v oblasti život 

ohrožujících stavů. Tento cíl se nepotvrdil, protože v procentuálním vyhodnocení vyšlo, 

že respondenti nejvíce chybovali v části neúrazové, úspěšnost 54%. Na druhém místě se 

pak shodně umístily jak úrazové, tak život ohrožující stavy, úspěšnost 63%. 

Nejlepší úspěšnost při úrazových stavech, se u mnou zkoumané skupiny, dala přisoudit 

tomu, že respondenti, se podle vyplněné zjišťovací části dotazníku, nejvíce setkávají 

právě s úrazovými stavy a tudíž vědí nejlépe jak poskytovat první pomoc v této oblasti. 

Stejná úspěšnost u život ohrožujících stavů by se mohla vysvětlit tím, že na kurzech 

první pomoci se problematika život ohrožujících stavů vysvětluje nejčastěji a 

nejpodrobněji a klade se na ni největší důraz. 

S touto skutečností se neslučují výsledky z bakalářské práce Tajovské (2010), která ve 

své práci uvedla, že nejvíce respondenti chybovali v části úrazové.  

Dále byly položeny výzkumné otázky. Výzkumná otázka č. 1- Budou výrazné rozdíly 

mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním a respondenty se středoškolským 

vzděláním? 

Výrazné rozdíly mezí vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými respondenty se nám 

nepotvrdily. V tomto porovnávání vyšel u obou skupin hodně podobný výsledek, kdy 

skupina se středoškolským vzděláním měla průměrně 7 chyb na respondenta a skupina s 

vysokoškolským vzděláním měla průměrně 7,5 chyby na respondenta.  Z výsledků 
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můžeme usuzovat, že vzdělání nemá na vědomosti z oblasti první pomoci až tak velký 

vliv a je podstatné se v této oblasti vzdělávat v rámci dalšího, celoživotního vzdělávání. 

Stejnou otázkou se ve své práci zabývala i Tajovská (2010), které též vyšlo, že vzdělání 

nemá na počet chyb v testu vliv. 

Výzkumná otázka č. 2. Budou výrazné rozdíly mezi respondenty s praxí delší než 15 let 

a respondenty s praxí kratší než 15 let? 

Výrazné rozdíly mezi respondenty a délkou praxe se nepotvrdily. Obě skupiny v testu 

průměrně dosáhly 7 chyb. 

Tato skutečnost by se dala vysvětlit tím, že mladší respondenti, kteří mají méně praxe, 

nejsou ještě tak dlouhý čas ze školy a právě tato mladší skupina respondentů častěji 

zaškrtávala, že jejich studium zahrnovalo výuku první pomoci. Stejný počet chyb, u 

starší skupiny respondentů, s víceletou praxí, by se dal vysvětlit tím, že mají více 

praktických zkušeností a tím i lépe osvojenou první pomoc. 

Touto otázkou se ve své práci zabývala i Tajovská (2010), která však měla praxi 

rozdělenou na: praxe delší než 5 let a praxe kratší než 5 let. Z jejich výsledku vyšlo, že 

respondenti, kteří měli praxi delší než 5 let, uspěli v testu hůře než ti co měli praxi kratší 

než 5 let. 

Touto otázkou se ve své práci zabývala i Piskurová (2018), které měla praxi rozdělenou 

na kratší než 5 let a delší než 21 let. Z jejich výsledků vyšlo, že učitelky s delší dobou 

praxe, mají menší počet chyb, než učitelky s kratší dobou praxe. 

Výzkumná otázka 3- S jakými úrazy a náhlými zhoršeními zdravotního stavu se učitelé 

v MŠ nejčastěji setkávají? Nejčastěji se setkávají s oděrkami, odřeninami (65% 

respondentů), akutními bolestmi břicha (37% respondentů), úrazy hlavy (20% 

respondentů), alergií (9% respondentů), kolapsem (9% respondentů) a dušením cizím 

tělesem (9% respondentů). 
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4 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit míru znalostí učitelů v MŠ z oblasti poskytnutí 

první pomoci předškolním dětem a také zda se tyto znalosti zvýší, po absolvování kurzu 

první pomoci.  

Znalosti učitelů z oblasti první pomoci byly uspokojující, jelikož výzkum ukázal, že po 

absolvování kurzu byly výsledky testu lepší v průměru o 2 chyby na respondenta. 

Výzkum dále ukázal, ve kterých oblastech první pomoci mají respondenti největší 

nedostatky a naopak, ve kterých oblastech téměř nechybují. Učitelé se setkávají s 

poskytováním první pomoci častěji, jelikož jak je uvedeno v částí 2.3 Dítě v 

předškolním věku, děti nejsou v tomto věku ještě schopni správně vyhodnotit, zdali je 

pro ně něco nebezpečné či ne. Jak je dále uvedeno v části 2. 7. 2 Úrazové stavy, úrazy 

jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí v ČR.  

Proto je důležité, aby školení učitelů v MŠ bylo pravidelné, kvalitní a uskutečněné 

nejlépe jedenkrát do roka. Školení by mělo obsahovat teoretickou i praktickou část, 

zakončené by mohlo být vědomostním testem a praktickou zkouškou k ověření znalostí. 

Tím by se odkryly nedostatky a školitel by se na ně mohl ještě dále zaměřit. Kurz první 

pomoci by mohl být zpřístupněný i rodičům, kteří si také často neví rady při 

poskytování první pomoci svým dětem. 

Je nutné také dbát na prevenci úrazů, snažit se v MŠ odstraňovat nebezpečné předměty, 

vyhýbat se nebezpečným situacím, aktivity s dětmi organizovat tak, aby byly pro děti 

bezpečné. Je nutné děti stále upozorňovat na možná nebezpečí, protože si je v tomto 

věku ještě nejsou schopné samy plně uvědomit. 

Laická pomoc, je důležitým článkem řetězce první pomoci, kde mnohdy celý řetězec 

začíná a je potřeba, aby byl pevný a spolehlivý. Ve spojení s prevencí úrazů a zajištěním 

bezpečnosti jsme na nejlepší cestě, jak vytvořit prostředí, ve kterém se mohou děti 

bezpečně pohybovat. 

Závěrem můžeme konstatovat přínos práce pro nás, ale i pro pedagogické pracovníky 

mateřských škol. Důležité je zjištění, že pedagogičtí pracovníci v mateřské škole mají 

sice základní znalosti z oblasti poskytování první pomoci předškolním dětem, ale 

zároveň byly odhaleny i určité nedostatky. Je třeba, aby se pravidelným opakováním 

kurzů s kvalitními školiteli tyto základní znalosti zvyšovaly.  
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 



 

 

Příloha č. 2: Anketní šetření 

 

Dobrý den, jmenuji se Michaela Kašová a jsem studentkou 3. ročníku na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu. Pro svou bakalářskou práci na téma: První pomoc v mateřských 

školách, si Vás dovoluji oslovit a požádat o vyplnění níže uvedeného anketního šetření. 

Cílem anketního šetření je zjistit, s jakými úrazy se pedagogičtí pracovníci setkávají 

nejčastěji a dále také jaká je jejich úroveň znalostí z oblasti první pomoci. A zdali se 

jejich úroveň změní poté, co jim podám tentýž dotazník, po absolvovaném školení první 

pomoci od Červeného kříže. 

Anketní šetření má dvě části, část zjišťovací a část testovou. Zjišťovací část se skládá 

z dvanácti otázek a část testovací z dvaceti otázek. Dotazník obsahuje pouze uzavřené 

odpovědi. Pouze odpověď s č. 1 je otevřená. Doba pro vyplnění dotazníku bude 

přibližně 20 minut. Dotazník bude zasílán a vyplňován elektronickou formou. V 

mateřských školách bude šířen pověřenou osobou, ředitelkou/ ředitelem mateřské školy. 

Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, napište na adresu: 

kasova301@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně 

souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl (a) informován (a), 

jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to 

písemně Etické komisi UK FTVS 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a 

publikována v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS.  

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit. 

 

U otázek č. 2 – 6 vyberte vždy JEDNU odpověď 

1. Kolik Vám je let? 

 

2. Délka praxe v MŠ? 

a) 0- 5 let 

b) 5- 15 let 

c) 15- více let 



 

3. Získané vzdělání v oboru předškolní pedagogiky? 

a) Středoškolské 

b) Vysokoškolské 

c) Vyšší odborné  

 

4. Zahrnovalo vaše studium výuku první pomoc? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Absolvovala jste někdy kurz/ školení první pomoci? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5.1 Pokud ANO, kde jste kurz/ školení první pomoci absolvovala? 

a) V současném zaměstnání 

b) Jinde 

 

5.2 Pokud ANO, kolikrát jste kurz/ školení první pomoci absolvovala? 

a) 1x 

b) 2x 

c) Vícekrát 

 

5.3 Pokud ANO, jaká doba uplynula od absolvování posledního kurzu/ školení 

první pomoci? 

a) 0- 2 roky 

b) 2- 5 let 

c) 5- 10 let 

d) 10- více let 

 

 

 

 



 

5.4 Pokud ANO, jaká byla hodinová dotace posledního kurzu/ školení první 

pomoci, který jste absolvovala? 

a) 1-2 hodiny 

b) Půldenní (4 hodiny) 

c) Celodenní (8 hodin) 

d) Vícedenní 

 

6. Uvítala byste pravidelné kurzy/ školení organizované zaměstnavatelem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6.1 Pokud ANO, jak často byste chtěla kurz/ školení absolvovat? 

a) 1x za rok 

b) 1x za dva roky 

c) 1x za pět let 

U otázek č. 7 – 12 můžete vybrat VÍCE odpovědí. 

7. Musela jste v mateřské škole někdy poskytovat první pomoc? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7.1 Pokud ANO, o jaký stav se jednalo? 

a) Úrazový (odřeniny, zlomeniny, úrazy hlavy, páteře, atd.) 

b) Neúrazový (dušení, alergická reakce, kolaps, křeče, atd.)  

c) Oba stavy 

 

7.2 Pokud ANO, věděla jste si vždy rady? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. S jakými úrazovými stavy už jste se v MŠ setkala? 

a) Drobné oděrky, odřeniny 

b) Vyvrknutí, vykloubení 

c) Zlomeniny 



 

d) Úrazy hlavy 

e) Úrazy páteře 

 

 

9. Co je podle Vás nejčastější příčinou úrazů v MŠ? 

a) Neposlušnost dětí jako celku 

b) Neposlušnost jednotlivých dětí 

c) Velký počet dětí ve třídě 

d) Nedostatečný dohled ze strany učitele 

 

10. S jakými neúrazovými stavy jste se v MŠ setkala? 

a) Dušení cizím předmětem 

b) Alergická reakce 

c) Kolaps 

d) Křeče 

e) Komplikace při cukrovce 

f) Akutní bolesti břicha 

 

11. Setkala jste se někdy v MŠ se život ohrožujícím stavem? (tzn. silné krvácení, 

bezvědomí, bezvědomí se zástavou dechu)  

a) Ano 

b) Ne 

 

11.1 Pokud ANO, o jaký stav se jednalo?  

a) Silné krvácení 

b) Bezvědomí 

c) Bezvědomí se zástavou dechu 

 

12. Víte, jak správně postupovat při první pomoci u život ohrožujících stavů? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 



 

Znalosti postupů první pomoci 

U otázek 1- 20 vyberte vždy JEDNU správnou odpověď. 

Zkratka ZZS= Zdravotnická záchranná služba 

 

1. Jak byste postupovala při ošetření drobné odřeniny? 

a) Ránu bych pouze sterilně překryla 

b) Ránu bych vypláchla a namazala ji mastí 

c) Ránu bych ošetřila jen v případě, že by rána hodně krvácela 

d) Ránu bych vypláchla, vydesinfikovala a případně přelepila náplastí nebo 

sterilně překryla 

 

2. Jak byste postupovala, kdyby dítě krvácelo z nosu? 

a) Zaklonila bych mu hlavu, aby krev nemohla vytékat a dítě neztratilo velké 

množství krve 

b) Předklonila bych mu hlavu, stiskla křídla nosní a přiložila studený obklad na 

týl 

c) Snažila bych se krvácení z nosu zastavit pomocí obvazu nebo kapesníku 

zasunutím do nosní dírky 

d) Zaklonila bych mu hlavu a nechala dítě krev polykat 

 

3. Jak byste postupovala, kdyby dítěti vytékala krev z ucha? 

a) Dítě bych posadila, ucho sterilně překryla a přiložila sací obvaz 

b) Dítě bych posadila a do ušního otvoru bych zasunula kapesník nebo sterilní 

čtvereček 

c) Dítě bych položila na bok, na stranu neporaněného ucha, poraněné ucho 

sterilně překryla 

d) Dítě bych položila na záda a do ušního otvoru zasunula kapesník nebo 

sterilní čtvereček 

 

 

 



 

 

4. Jak byste postupovala při podezření na vyvrtnutí kloubu? 

a) Danou oblast bych znehybnila a přikládala studené obklady 

b) Zavolala bych ZZS 

c) Pohybem kloubu bych se snažila zjistit rozsah poranění, poté bych kloub 

zafixovala v nejméně bolestivé poloze 

d) Danou oblast bych znehybnila a krátkodobě zchladila pod studenou vodou 

 

5. Jak byste postupovala při podezření na zlomeninu končetiny? 

a) Snažila bych se vrátit kost do původní polohy a poté končetinu znehybnila 

b) Končetinu bych znehybnila, chladila studeným obkladem, případně zavolala 

ZZS 

c) Končetinu bych znehybnila pomocí improvizované dlahy a zajistila 

odbornou pomoc 

d) Končetinu bych znehybnila a chladila pouze v případě, že by daná oblast 

začala otékat 

 

6. Jak byste postupovala při pádu dítěte z výšky, s podezřením na poranění 

páteře? 

a) Dítě bych uložila do stabilizované polohy a zavolala ZZS 

b) S dítětem bych pokud možno nehýbala, ale snažila bych se zjistit, zdali je při 

vědomí a pravidelně dýchá, zavolala ZZS 

c) V případě bezvědomí bych dítě přetočila na záda a zahájila bych 

neodkladnou resuscitaci, zavolala ZZS 

d) Dítě bych přetočila na záda a zvedla bych mu nohy, abych zajistila prokrvení 

životně důležitých orgánů, zavolala ZZS 

 

7. Jak byste postupovala, kdyby dítě vdechlo cizí těleso a začalo se dusit? 

a) Použila bych Heimlichův manévr 

b) Zvedla bych dítě vzhůru nohama a začala s ním třást 

c) Nechala bych dítě, předmět vykašlat 

d) Střídala bych údery mezi lopatky a stačování nadbřišku 

 

 



 

8. Jak byste postupovala, při rozvíjející se těžké celkové alergické reakci? 

a) Ukončila bych kontakt s alergenem, uložila dítě do polosedu, přiložila 

studený obklad na krk, podala předepsané léky nebo antihistaminika (pokud 

jsou k dispozici), zavolala ZZS 

b) Ukončila bych kontakt s alergenem, dítě uložila do stabilizované polohy, 

přikládala studene obklady, zavolala ZZS 

c) Ukončila bych kontakt s alergenem, dítě položila na záda, zvedla mu nohy, 

zavolala ZZS 

d) Ukončila bych kontakt s alergenem, uložila dítě do polosedu, sama mu žádné 

léky nepodávala, zavolala ZZS 

 

9. Jak byste postupovala, kdyby dítě začalo mít křeče? 

a) Snažila bych se dítě znehybnit, případně osprchovat studenou vodou, 

zavolala ZZS 

b) Snažila bych se dítěti zaklonit hlavu, aby mu nezapadl jazyk a uložila ho do 

stabilizované polohy 

c) Snažila se dítě znehybnit, zavolala ZZS 

d) Křečím bych nebránila, odstranila bych nebezpečné předměty, o které by se 

mohlo dítě poranit, čekala, až křeče přejdou, zavolala ZZS 

 

10. Jak byste postupovala, kdyby se u dítěte vyskytla akutní bolest břicha? 

a) Dítě bych uložila, zajistila dostatečný přísun tekutin a zajistila odborné 

vyšetření 

b) Dítě bych uložila, na břicho přikládala studené obklady 

c) Dítě bych uložila, nedávala bych mu nic jíst ani pít a zajistila odborné 

vyšetření 

d) Dítě bych uložila, na břicho přikládala teplé obklady 

 

11. Jak poznáte, že je dítě v bezvědomí? 

a) Nehýbe se a má zavřené oči 

b) Má zavřené oči 

c) Nereaguje na oslovení ani na jiný silnější podnět 

d) Nereaguje na příkazy učitele 

 



 

12. Jak budete postupovat u dítěte v bezvědomí? 

a) Dítě bych přetočila na záda a začala bych s neodkladnou resuscitací 

b) Dítě bych uvedla do stabilizované polohy 

c) S dítětem bych nehýbala a ihned zavolala odbornou pomoc 

d) Dítě bych přetočila na záda, provedla záklon hlavy a zkontrolovala, jestli 

pravidelně dýchá 

 

13. V jakém případě byste použila stabilizovanou polohu? 

a) Při zlomenině končetiny 

b) Při křečích 

c) Když je dítě v bezvědomí a dýchá pravidelně 

d) Když je dítě v bezvědomí a reaguje 

 

14. Jak byste zjišťovala, zda dítě v bezvědomí pravidelně dýchá? 

a) Dítě bych přetočila na záda, přiložila ucho k ústům a poslouchala dech 

b) Snažila bych se nahmatat pulz na zápěstí nebo krku 

c) Dítě bych přetočila na záda, provedla záklon hlavy, přiložila ucho k nosu a 

ústům, sledovala pohyby hrudníku 

d) Přetočila bych dítě na záda, přiložila ucho k nosu a ústům, současně hmatala 

pulz na zápěstí 

 

15. Jak vypadá stabilizovaná poloha? 

a) Pacient leží na zádech a dolní končetiny má zvednuté do výšky 20- 30 cm 

b) Pacient leží na boku v tzv. úlevové poloze 

c) Pacient leží na zádech a dolní končetiny má pokrčené v kolenou 

d) Pacient leží na boku, má rukou podepřenou a zakloněnou hlavu a pokrčenou 

jednu dolní končetinu 

 

16. V jakém případě byste zahájila neodkladnou resuscitaci? 

a) V případě, že by dítě nereagovalo na oslovení ani na jiné podněty 

b) V případě, že bych zjistila, že je dítě v bezvědomí a nedýchá 

c) V případě, že by se dítě dusilo 

d) V případě, že by dítě bylo v bezvědomí, ale nenahmatala bych mu pulz 

 



 

17.  Jak byste u dítěte zahájila neodkladnou resuscitaci? 

a) Pěti úvodními vdechy 

b) Třiceti stlačeními hrudníku 

c) Pěti stlačeními hrudníku 

d) Dvěma úvodními vdechy 

 

18. Jaký je poměr mezi stlačováním hrudníku a umělými vdechy při 

neodkladné resuscitaci u dítěte? 

a) 30:2 

b) Provádí se pouze samotné stlačování hrudníku 

c) 10:2 

d) 5:1 

 

19. Jak byste postupovala při zástavě silného krvácení? 

a) Stlačila bychránu prsty nebo rukou, poté přiložila tlakový obvaz a přivolala 

ZZS 

b) Krvácení bych se snažila čímkoliv co nejrychleji zastavit, aby nedošlo 

k velké ztrátě krve a poté zavolala ZZS 

c) Nad ránu bych přiložila škrtidlo a přivolala ZZS  

d) Přivolala bych ZZS a ránu sterilně překryla 

 

20. Jak byste postupovala při pocitu únavy, malátnosti a slabosti, u dítěte 

s cukrovkou? 

a) Dítě bych uložila a nechala v klidu odpočívat 

b) Dítěti bych podala sladký nápoj, cukr 

c) Dítěti bych píchla inzulin (pokud ho má u sebe) 

d) Dítěti bych nic nepodávala a ihned zavolala ZZS 
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