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Projekt  ,, První pomoc pro žáky základních škol“ 

Tento projekt je realizován za podpory Města Příbram 

 

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 připravila pro rok 2013 v 

rámci praktické výuky oboru vzdělání Zdravotnický asistent aktivity, které navazují na tři 

předchozí projekty naší školy ,,Podpora zdraví v regionu města Příbram“, ,,Primární 

prevence rizikového chování a podpora zdraví dětí a mládeže v okrese Příbram.“ a 

projekt „ Podpora zdravého životního stylu v regionu města Příbram“. Tyto projekty 

patřily mezi preventivní programy a byly zaměřeny na ochranu zdraví a podporu 

zdravého životního stylu u dětí a mládeže v regionu města Příbram.  

 

Cílem projektu je zvládnutí zásad poskytnutí první pomoci a znalost základních postupů v 

situacích ohrožení zdraví a života. Ochrana zdraví dětí a mládeže během jejich celého života  

a snížení výskytu rizikových faktorů, které ohrožují zdravý vývoj dětí a mládeže (primární 

prevence). 

 

Předmětem projektu je prohlubovaní znalostí první pomoci u žáků na základních školách a 

rozvíjení jejich schopností, znalostí, dovedností a ochoty poskytnout laickou první pomoc při 

náhlém ohrožení zdraví člověka v běžném denním životě. Zásadní pro náš projekt je 

poskytnout na základních školách kvalitní výuku laické první pomoci se zaměřením na 

důležité a život zachraňující úkony - s důrazem na praktický nácvik. 

 

 

 

Projekt je realizován žáky školy oboru Zdravotnický asistent za odborného dohledu a ve 

spolupráci s vyučujícími a je nabízen do základních škol v regionu města Příbram. 
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Obsah projektu: 

Základy první pomoci pro žáky základních škol 

Témata:  

1) Integrovaný záchranný systém, tísňová volání 

2) Polohování a transport zraněných 

3) Neodkladná resuscitace 

4) Krvácení 

5) Popálení, poleptání 

6) Poranění zvířetem 

7) Otravy 

Volba témat dle zájmu cílové skupiny. 

Podrobný rozpis nabízené aktivity naleznete v přiložené PPT příloze. V případě zájmu o 

nabízené aktivity nás kontaktujte na adrese dagmar.marsalek@seznam.cz. Termíny 

jednotlivých aktivit budou stanoveny po vzájemné dohodě.  

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

 

 

 

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r. 

ředitel školy 
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