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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a zdraví 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Výchova ke zdraví 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.35 Zdravotní minimum 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Vyučovací předmět Zdravotní minimum vede žáka k získání určité zručnosti a zkušenosti v poskytování  první pomoci. 

Žáci si osvojují jednoduchá a účelná opatření sloužící k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví.  

Výuka směřuje ke zvládnutí základních úkolů zdravotnické 1. pomoci – provedení úkonů zachraňujících život, včasné 

přivolání odborné pomoci, odsunutí postiženého z dosahu nebezpečí, správný postup při ošetření poranění. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Zdravotní minimum je volitelný předmět pro žáky 2. stupně ZŠ 8. ročníku. Vyučuje se v 1 hodinové týdenní dotaci. 

Výuka probíhá ve specializované učebně, kmenových třídách, informačním centru i v terénu. Vyučovací předměty Zdravotní 

minimum a Přírodopis pro 8. ročník (učivo Biologie člověka) se vzájemně doplňují.  

Tento předmět je hodnocen na základě prokázání teoretické i praktické znalosti poskytnutí první pomoci formou testu a 

praktických ukázek. 

 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− seznamuje žáky s funkcí jednotlivých soustav lidského těla 

− učí žáky trpělivosti 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− prostřednictvím modelových situací  učí žáky prakticky řešit problémy 

− vede žáky k formulování problému a k hledání  různých  variant řešení 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− vede ke schopnosti porozumět pocitům zraněných 

− učí žáky stručně, přehledně a objektivně sdělovat výsledky svých pozorování 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− vede žáky k uvědomění si, že každý z nás je nejen potenciálním zachráncem, ale i potenciálním postiženým 

− vytváří situace, které podporují potřebu vzájemné pomoci a spolupráce 

 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− upevňuje  v žácích vědomí odpovědnosti za zdraví své i ostatních 

− učí  samostatnosti při praktickém řešení problému 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví 

− vede k adaptaci na měnící se pracovní podmínky 

 



 
Vzdělávací oblast: Člověk a  zdraví 
Vyučovací předmět: Zdravotní minimum           8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2008 

 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
− popíše postup zajištění 

bezpečnosti při dopravní nehodě, 
při úrazu elektrickým proudem, 
při popálení 

− prokáže znalost čísel tísňových 
linek 

− předvede správný postup při 
komunikaci s operátorem 

 

Zabezpečení místa nehody 
• postup na místě nehody 
• přivolání odborné pomoci 

  září – 
červen 

 

− aplikuje vhodným způsobem 
přesun raněného z dosahu 
nebezpečí 

Odsun z dosahu nebezpečí 
• odsun Rautekovým způsobem 
• odsun doprovodem 
• přenášení v náručí 
• přenášení přes ramena 
• odnesení na sedadle ze 2 

rukou 
 

    

− popíše, jak získá dostatek údajů 
pro ZZS 

Celkové vyšetření postiženého 
• diagnostika poranění 
• základní životní funkce 
 

    

− rozliší, popíše, zvolí a aplikuje 
odpovídající postup při různých 
typech krvácení 

− vytvoří tlakový obvaz 
− předvede protišokovou polohu 
 

Zástava krvácení 
• principy zástavy krvácení 
• šokové stavy 

    



 
Vzdělávací oblast: Člověk a  zdraví 
Vyučovací předmět: Zdravotní minimum           8. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− vysvětlí význam 
kardiopulmonární resuscitace 
(KPR) 

− prostřednictvím resuscitační 
figuríny ovládá postup při 
základní KPR 

− rozlišuje KPR u dětí a dospělých 
 

Kardiopulmonární resuscitace 
(KPR) 

• postup při základní KPR 
 

    

− seznámí se s příčinami, příznaky a 
poskytnutím 1. pomoci 

Náhlá  interní onemocnění 
• angína pectoris 
• infarkt myokardu 
• astma 

 

    

− seznámí se s příčinami, příznaky a 
poskytnutím 1. pomoci 

Další závažná poranění 
• poranění hrudníku a břicha 
• mozkolebeční poranění 
• omrzliny 
• popáleniny 

 

    

− popíše příčiny a příznaky 
− uloží figuranta do stabilizované 

polohy 
 

Bezvědomí 
• stabilizovaná poloha 

 

    

− ovládá aplikaci trojcípého šátku 
− zvládá fixaci a znehybnění 

Poranění pohybového aparátu 
• poranění kloubů 
• zlomeniny kostí 

 

    


