
Název akce:  Soutěž zdravotnických škol „První pomoc v přírodě“ – 13. ročník 

 

Pořadatel: Soukromá střední zdravotnická škola Mělník o. p. s. a občanské sdružení Praktická první 

pomoc Mělník 

 

Termín konání: 25. – 26. 4. 2018 

 

Místo konání:  Lhotka u Mělníka  (letní tábor dětí a mládeže hl. m. Prahy) 

 

Třída:   3. ZA  (M. Štefková, R. Pech, M. Marešová a L. Lojínová) 

 

Pedagogický doprovod: Mgr. Jíří Vacek 

 

 

 Ve dnech 25. – 26. 4. 2018 se zúčastnili 4 žáči 3. ZA jako každoročně již 13. ročníku soutěže 

zdravotnických škol „První pomoc v přírodě“, kterou pořádá Soukromá střední zdravotnická škola Mělník o. p. 

s. a občanské sdružení Praktická první pomoc Mělník. Žáci byli ubytovaní v nových srubech v letním dětském 

táboře hl. m. Prahy ve Lhotce u Mělníka. Letní tábor je situován v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, která 

je formovaná pískovci a jímavými doly, porostlými bory, doubravami, hlubokými bučinami i smrčinami. 

V tomto terénu také probíhala vlastní soutěž. 

 První den po ubytování a večeři proběhlo zahájení soutěže, kdy si jednotlivá družstva vylosovala pořadí 

na trati a soutěžící se dozvěděli  veškeré informace o soutěži. Naše družstvo si vylosovalo číslo 7. Vlastní 

soutěž začala ještě večer ošetřováním zraněných v nočních podmínkách. Den skončil posezením u grilů a 

opečením vuřtů. 

Druhý soutěžní den začal v 8:30 hod. Na trati dlouhé cca 4 km navštívili žáci celkem 5 dalších stanovišť 

s různým počtem zraněných - od jednoho až po hromadné neštěstí. Trať byla poměrně náročná, vyžadovala 

dobrou fyzickou kondici i značnou psychickou odolnost. Výkony soutěžních družstev hodnotila nestranná 

porota z  řad zaměstnanců ZZS Středočeského kraje, oddělení intenzívní péče Nemocnice Mělník a ASČR. V 

průběhu soutěže připravili organizátoři také lákavý doprovodný program pro soutěžící, kteří nebudou právě na 

trati ( zásah hasičů, ukázky ošetření infekčního pacienta v přetlakovém obleku  nemocnice Na Bulovce a další 

).Odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků soutěže. Naše družstvo skončilo na 8. místě z celkového počtu 18. 

družstev. 

Celá akce proběhla v příjemné, přátelské atmosféře. Žáci 3. ZA dobře reprezentovali naší školu a 

odnesli si nové zkušenosti a dovednosti, které jim mohou pomoci při záchraně lidského života. 

V Příbrami 12. 5. 2018                                                                                         Mgr. Jiří Vacek 

 

 



 

  
 

 


