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16.1 Příloha č. 1 Dotazníky 

(vztahující se k textu na s. 43) 

Dotazník  pro žáky I. stupně ZŠ Nedvědovo náměstí 

Pohlaví (chlapec/dívka):      Třída: 

1. Telefonní číslo Zdravotnické záchranné služby je: 

a) 158 

b) 150 

c) 155 

 

2. Při poskytování první pomoci nesmím nikdy zapomenout: 

a) na vlastní bezpečnost 

b) na návštěvu postiženého v nemocnici 

c) na umytí rukou 

 

3. Člověka v bezvědomí poznám podle toho, že: 

a) je unavený, ospalý a moc nemluví 

b) ho bolí hlava, nemá chuť k jídlu, je bledý 

c) leží bezvládně na zemi, neodpovídá na oslovení, nereaguje ani na štípnutí 

 

4. Malou krvácející ranku ošetřím: 

a) vodou a mýdlem 

b) náplastí s polštářkem 

c) zdravotnickým šátkem 

 

5. Zlomeninu kosti loketní (na ruce) ošetřím pomocí: 

a)  sádrového obvazu 

b) trojcípého šátku 

c) tlakového obvazu 
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6. Krvácení z nosu nejlépe zastavím tak, že postiženého: 

a) posadím, předkloním mu hlavu, přiložím k nosu kapesník, dám studený obklad 

na týl a na čelo 

b) položím na záda, aby nevykrvácel, vyhledám dospělou osobu 

c) posadím, zakloním mu hlavu, dám studený obklad na krk, krev kolem nosu 

omyji vodou 

 

7. Popáleninu chladím nejlépe: 

a) dešťovou vodou 

b) mýdlovou vodou 

c) čistou vodou 

 

8. Když se ve třídě stane nějaký úraz: 

a) odejdu raději na chodbu, nemám rád/a pohled na zraněnou osobu 

b) sám poskytnu první pomoc a zavolám rodičům 

c) hned přivolám učitele, který má dozor na chodbě nebo je nejblíže 

 

9. Nejvíce informací o poskytování první pomoci jsem se dozvěděl/a: 

a) doma od rodičů 

b) v televizi 

c) ve škole 

d) jinde: 

________________________________________________________________ 

 

10. Poskytoval/a jsi už někdy první pomoc:  ANO   NE 

Pokud ano, zkus prosím popsat kde, jak a komu: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Děkuji za odpovědi Simona Slepánková. 
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Dotazník pro žáky II. stupně ZŠ Nedvědovo náměstí 

Pohlaví:      Třída: 

1. Při poskytování první pomoci nesmím nikdy zapomenout: 

a) na zajištění vlastní bezpečnosti 

b) na přivolání policie 

c) na umytí rukou před ošetřováním 

2. Zdravotnickou záchrannou službu přivolám na čísle: 

a) 158 

b) 150 

c) 155 

3. Při komunikaci s dispečerem Zdravotnické záchranné pomoci hovor 

ukončí: 

a) vždy dispečer 

b) ukončím ho vždy já 

c) je to jedno 

4. Člověka v bezvědomí poznám podle toho, že: 

a) je unavený, ospalý, nemluvný, roztřesený, na čele má studený pot 

b) ztěžuje si na bolest hlavy, nemá chuť k jídlu, je bledý 

c) leží bezvládně na zemi, neodpovídá na oslovení, nereaguje ani na bolestivé 

podněty (zatřesení ramenem, štípnutí) 

5. Nepřímá srdeční masáž se provádí: 

a) v místě středu hrudní kosti 

b) stlačováním srdce v dlani 

c) v horní části hrudní kosti 

6. První pomoc při mdlobě provedu tak, že postiženému: 

a) okamžitě přisunu židli, polévám ho studenou vodou 

b) vyliji sklenici vody na obličej, položím ho do vodorovné polohy 

c) zvednu nohy, zajistím přívod čerstvého vzduchu, přiložím obklad na čelo 

7. Krvácení z nosu nejlépe zastavím tak, že postiženého: 

a) posadím, předkloním mu hlavu, přiložím k nosu kapesník, dám studený obklad 

na týl a čelo 
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b) položím na záda, aby nevykrvácel, vyhledám dospělou osobu 

c) posadím, zakloním mu hlavu, dám studený obklad na krk, krev kolem nosu 

omyji vodou 

8. Zlomeninu kosti loketní ošetřím pomocí: 

a) sádrového obvazu 

b) speciálních dlahových náplastí 

c) trojcípého šátku 

9. Stabilizovaná poloha se používá pro osoby: 

a) v šoku 

b) v bezvědomí 

c) při plném vědomí 

10. Příznaky šoku jsou: 

a) rychlý tep, bledost, studený pot 

b) pomalý tep, zarudlá kůže, pláč 

c) rychlý tep, dýchavičnost, dočasná ztráta paměti 

11. První pomoc při popáleninách začínáme vždy: 

a) chlazením (čistou vodou) 

b) překrytím rány (sterilním krytím) 

c) zakrytím pěnou (dezinfekčním prostředkem) 

12. První pomoc při masivním krvácení z velkých tepen provádíme posazením 

postiženého a: 

a) zaškrcením končetiny, přivoláním Zdravotnické záchranné pomoci 

b) stisknutím tepny v tlakovém bodě, přiložením tlakového obvazu, znehybněním 

končetiny ve zvýšené poloze 

c) tišením bolesti, podáním lékům proti krvácení, uložením do pohodlné polohy 

13. Když se ve třídě stane nějaký úraz: 

a) odejdu raději na chodbu, nemám rád/a pohled na zraněnou osobu 

b) sám poskytnu první pomoc a zavolám rodičům 

c) hned přivolám učitele, který má dozor na chodbě nebo je nejblíže 
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14. Nejvíce informací o poskytování první pomoci jsem se dozvěděl/a: 

a) doma od rodičů 

b) v televizi 

c) ve škole 

d) jinde: 

________________________________________________________________ 

15. Poskytoval/a jsi už někdy první pomoc:  ANO   NE 

Pokud ano, zkus prosím popsat kde, jak a komu: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Děkuji za odpovědi Simona Slepánková. 
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16.2  Příloha č. 2 Tabulka úrazů na ZŠ Nedvědovo náměstí 

(vztahující se k textu na s.39 ) 

Rok 

Poraněná část těla/počet 

úrazů Kdy k úrazu došlo/počet úrazů 

2009 hlava : 11 o přestávce: 6 

  horní končetina: 7 v hodině tělesné výchovy: 8 

  dolní končetina: 2 při pracovních činnostech: 0 

  hrudník: 1 jiná hodina na I. stupni: 0 

  břicho: 0 jiná hodina na II. stupni: 4 

    ve školní družině: 3 

 

 
Celkem: 21 úrazů 

2010 hlava : 19 o přestávce: 17 

  horní končetina: 28 v hodině tělesné výchovy: 23 

  dolní končetina: 14 při pracovních činnostech: 4 

  hrudník: 0 jiná hodina na I. stupni: 2 

  břicho: 1 jiná hodina na II. stupni: 5 

    ve školní družině: 11 

 

 
Celkem: 62 úrazů 

2011 hlava : 25 o přestávce: 25 

  horní končetina: 24 v hodině tělesné výchovy: 20 

  dolní končetina: 8 při pracovních činnostech: 4 

  hrudník: 0 jiná hodina na I. stupni: 1 

  břicho: 1 jiná hodina na II. stupni: 1 

    ve školní družině: 7 

 

 
Celkem: 58 úrazů 

2012 hlava : 10 o přestávce: 11 

  horní končetina: 11 v hodině tělesné výchovy: 14 

  dolní končetina: 8 při pracovních činnostech: 4 

  hrudník: 2 jiná hodina na I. stupni: 0 

  břicho: 1 jiná hodina na II. stupni: 1 

    ve školní družině: 2 

 

 
Celkem: 32 úrazů 

2013 hlava : 10 o přestávce: 7 

  horní končetina: 8 v hodině tělesné výchovy: 11 

  dolní končetina: 2 při pracovních činnostech: 0 

  hrudník: 1 jiná hodina na I. stupni: 0 

  břicho: 0 jiná hodina na II. stupni: 0 

    ve školní družině: 3 

  
Celkem: 21 úrazů 
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16.3 Příloha č. 3 Charakteristika plavce 

(vztahující se k textu na s.33) 

Charakteristika plavce, vyčerpaného plavce, aktivního tonoucího a pasivního 

tonoucího 

  Dýchání 

Pohyby 

končetin Poloha těla Lokomoce 

Plavec Pravidelné relativně 

koordinované 

horizontální 

slývá 

znatelný pohyb 

Vyčerpaný 

plavec 

může dýchat a 

volat o pomoc 

udrží ho nad 

vodou, šlape 

vodu, mává 

horizontální, 

vertikální nebo 

měnící se 

poloha, závisí 

na prostředcích 

podpory 

téměř žádný nebo 

velmi pomalý 

pohyb, postupně 

mizí 

Aktivní 

tonoucí 

zkráceně dýchá 

a nemůže volat 

o pomoc 

dolní končetiny 

bez pohybu, 

paže se 

pohybují do 

stran 

vertikální žádný pohyb, 

zbývá 20-60 

vteřin do potopení 

Pasivní 

tonoucí 

Nedýchá Žádné na prsou, 

obličej pod 

vodou, dolní 

končetiny 

směřují ke dnu 

(tělo je na 

hladině nebo 

mírně pod ní) 

Žádná 
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16.4 Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky 

(vztahující se k textu na s. 40) 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro 

školy v přírodě: 

I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský 

předpis) 

- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika) 

- tablety nebo čípky ke snížení vysoké teploty (antipyretika) 

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika) 

- živočišné uhlí 

- nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika) 

- kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia) 

- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika) 

- mast nebo sprej urychlující hojení např. popálenin (dexpantenolový sprej) 

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí 

(oftalmologika) 

- mast nebo gel na poštípání hmyzem (lokální antihistaminika) 

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran 

- dezinfekční prostředek na okolí rány 

- inertní mast nebo vazelína 

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál 

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry 

- náplast na cívce, různé rozměry 

- rychloobvaz na rány, různé rozměry 

- obinadlo elastické, různé rozměry 

- obvaz sterilní, různé rozměry 

- obinadlo škrtící pryžové 

- šátek trojcípý 

- vata obvazová a buničitá 

- teploměr lékařský 
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- rouška resuscitační 

- pinzeta anatomická 

- pinzeta chirurgická rovná 

- lopatky lékařské dřevěné 

- lékařské rukavice pryžové 

- rouška PVC 45 x 55 cm  

- dlahy pro fixaci, různé rozměry 

III. Různé 

- nůžky 

- zavírací špendlíky, různé velikosti 

- záznamník s tužkou 

svítilna/baterka, včetně zdroje
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16.5 Příloha č. 5 Obrázky poloh 

(vztahující se k textu na s.36-37) 

Obrázek 1 Zotavovací poloha 

 

 

Obrázek 2 Protišoková poloha 

 

 

Obrázek 3 Poloha při poranění břicha 

 

Obrázek 4 Autotransfúzní poloha 

 


