
„  VČAS A SPRÁVNĚ POSKYTNUTÁ PRVNÍ POMOC  
 ZACHRAŇUJE LIDSKÉ ŽIVOTY“

To je název celoškolního projektu, který proběhl na ZŠ JEDOVNICE ve dnech 
28. - 29. dubna 2011 ve spolupráci s učiteli a  studenty 3. ročníku Střední 
zdravotnické školy Blansko.
Žáci 3. - 9. ročníku pracovali po oba dny ve věkově nesourodých skupinách, 
čímž se učili týmové spolupráci, ale především získali základní teoretické 
znalosti a praktické dovednosti v oblasti poskytování první pomoci.
Ve čtvrtek každá skupina žáků absolvovala 5 stanovišť, vedených žáky střední 
zdravotnické školy, zaměřené na: „voláme o pomoc“, „resuscitujeme“, „stavíme 
krvácení“, „ošetřujeme zlomeninu“ a „ošetřujeme rány a popáleniny“. 
Jednotlivá stanoviště se zaměřila především na praktické ověření všeho, co se 
žáci během dne naučili.
V pátek projekt vyvrcholil soutěží jednotlivých skupin v poskytování první 
pomoci  na pozadí simulovaných situací a příhod běžného života. Reálnost byla 
podtržena velmi kvalitním a věrohodných maskováním, protože jsme chtěli 
naše žáky připravit na poskytnutí první pomoci i ve stresových situacích.
První stanoviště simulovalo následující běžnou situaci: v lese došlo k nehodě 
dvou cyklistů, první cyklista dostal smyk ve vysoké rychlosti a druhý cyklista 
havaroval za ním. Děti musely ošetřit otevřenou zlomeninu bérce, podvrknutí, 
tržné rány apod. 
Druhé stanoviště se zaměřilo na pořádání táboráku u příležitosti oslavy 
narozenin: došlo ke zranění mnoha dospívajících dětí vlivem vypitého 
alkoholu,  nepozornosti a nedbalosti.
Naši žáci museli ošetřit zevní krvácení, popáleniny 2. stupně, cizí těleso v těle 
a šok.

Na třetím stanovišti probíhaly míčové hry dětí, při kterých byl jeden hráč 
udeřen kopacím míčem do hlavy, spadl, upadl do bezvědomí, a ostatní hráči 
šokem popadali na zem a způsobili si četná poranění. Naše družstva musela 
ošetřit odřeniny, úrazy hlavy a především resuscitovat.
Na všech stanovištích museli žáci prokázat řadu dovedností – zhodnocení 
situace, domluvení se na postupech ošetření, rozdělení si ošetření a v 
neposlední řadě zavolání sanitky.
Za obrovské pozitivum považujeme to, že na každém stanovišti dostali žáci 
okamžitou zpětnou vazbu – tj. co udělali správně, co ošetřili špatně a proč, co 
bylo ještě třeba udělat apod.
Především díky téměř „profesionálnímu“ sehrání jednotlivých situací a 
namaskování zraněných byli naši žáci zcela vtaženi do reálných situací a mohli 
si vyzkoušet, jak by reagovali i ve stresových situacích.
Asi málokdo si dokáže představit, jak náročná byla příprava a realizace tohoto 
projektu, protože jsme po oba dny chtěli smysluplně zaměstnat 147 žáků naší 
školy.
Velký dík patří p. učitelkám Střední zdravotnické školy Blansko – jmenovitě 
paní ZEMANOVÉ, STAŇKOVÉ a TICHÉ, díky kterým byli žáci jejich školy 
perfektně připraveni na jednotlivá stanoviště a perfektně zvládli páteční 
simulace reálných situací.
Chtěli bychom jako vedení ZŠ Jedovnice poděkovat všem, kteří se na projektu 
jakýmkoliv způsobem podíleli a věříme, že naši žáci ocení zkušenosti, získané 
díky našemu projektu v oblasti první pomoci, v budoucím životě a věříme, že 
budou schopni – když to bude situace vyžadovat, správně se zachovat a třeba i 
zachránit lidský život.
                                                             Vedení ZŠ Jedovnice


