PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Anketa
Jsi: chlapec/dívka
Třída: …………..
1. Jaké je telefonní číslo na zdravotnickou záchrannou službu?
a. 155
b. 156
c. 158
2. Kdo by měl poskytnout první pomoc?

a. Jen lékař nebo zdravotní sestra

b. Jen ten, kdo má kurz první pomoci
c. Každý, pokud tím neohrozí sebe

3. Jakou informaci řeknete při volání na tísňovou linku nejdříve?
a. Co se stalo

b. Kde k události došlo
c. Kolik je zraněných

4. Jaké je základní bezpečnostní pravidlo, z hlediska nebezpečí úrazu, při koupání
na neznámém místě?

a. Nechodit do vody sám

b. Neskákat do vody po hlavě

c. Neponořovat hlavu při plavání
5. Základní pravidla pro bezpečný pobyt u vody z hlediska prevence jsou?
(vyber všechna pravidla, která Ti přijdou důležitá)
a. Neskákat do vody po hlavě
b. Neponořovat se při plavání

c. Nechodit plavat ihned po jídle
d. Nechodit k vodě sám

e. Nepřeceňovat své síly
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f. Neskákat do vody ze skokánků
g. Neplavat pod vlivem alkoholu

6. Skok po hlavě do neznámé vody může především způsobit tento typ poranění
a. poranění krční páteře a ochrnutí
b. zlomeninu dolních končetin

c. poškození ledvin způsobené nárazem na vodní hladinu
7. Jaký je postup při poskytování první pomoci tonoucímu, který se plácá na
hladině?

a. Záchranář zaktivuje pomoc okolí, pokud není možné tonoucímu pomoci
ze břehu či z lodi vezme si s sebou do vody plovací předmět, podá/hodí
předmět tonoucímu a pomůže mu ke břehu

b. Záchranář zaktivuje pomoc okolí, doplave k tonoucímu, a co nejrychleji
se ho snaží dopravit na břeh

c. Záchranář ihned plave k tonoucímu, co nejrychleji se ho snaží dopravit
na břeh a zavolá pomoc
8. Jak si myslíte, že by se mělo postupovat při skoku do vody při záchraně
tonoucího?

a. Zachránce si najde místo co nejblíže k tonoucímu, skáče po nohou,
pokud možno s rozběhem a to tak, aby si neponořil hlavu

b. Zachránce si najde místo co nejblíže k tonoucímu, skáče po hlavě, pokud
možno s rozběhem, aby rychleji našel tonoucího

c. Nikdy do vody neskáčeme. Zachránce vstoupí opatrně do vody bez
skoku, aby předešel svému úrazu, poté se snaží co nejrychleji dostat
k tonoucímu.

9. Jaká je nejdůležitější zásada při záchraně tonoucího?

a. Co nejrychleji se dostat k tonoucímu, dopravit ho na břeh a začít
s poskytováním první pomoci

b. Skočit šipku, protože umožňuje co nejrychlejší přemístění k tonoucímu,
dostat tonoucího do polohy na znak a dopravit ke břehu
2

c. Při skoku do vody neponořit vrchní část hrudníku a hlavu, aby bylo
možné udržet oční kontakt s tonoucím, umět tonoucího dostat do polohy
na znak a správě dopravit ke břehu
10. Situace: vodáci při sjíždění jezu vypadli z lodi, jeden je nyní ve válci pod jezem
a jako náhodní svědci a dobří plavci:

a. ihned plaveme k tonoucímu a snažíme se ho dovléct ke břehu

b. použijeme jakoukoliv plovací pomůcku (PET lahev, kus dřeva, vestu
apod.), navážeme ji na šňůru a snažíme se ji hodit co nejblíže tonoucímu

c. ihned plaveme k tonoucímu, uchopíme ho zezadu a snažíme se potopit
do proudu, který při dnu odchází od jezu
11. Jak postupujeme při odstraňování vody z dýchacích cest?

a. Postiženého otočíme na bok, snažíme se vyčistit ústa od nečistot, údery
dlaní mezi lopatky podporuji uvolnění dýchacích cest

b. Vodu z dýchacích cest zásadně neodstraňujeme

c. Použijeme heimlichův manévr - prudké stlačení v oblasti žaludku
12. Při kardiopulmonální resuscitaci po tonutí u člověka, který nedýchá:

a. provedeme pět umělých vdechů a poté střídavě 30 stlačení : 2 vdechy

b. provedeme pět umělých vdechů a poté střídavě 15 stlačení : 2 vdechy
c. vdechy neprovádíme, pouze stlačujeme hrudník
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Příloha č. 2: Pracovní list č. 1

1. Čísla – vypočítej příklady a doplň, co znamenají!

450 : 3 =

83 + 72 =

315 – 157 =
28 x 4 =

2. Složky IZS – Jaké jsou hlavní úkoly jednotlivých složek IZS? (přiřaď)
1. Hasičský záchranný sbor
2. Vodní záchranná služba

3. Zdravotnická záchranná služba
4. Policie České republiky

A) třídit raněné dle vážnosti zdravotního stavu, řídit jejich umístění na bezpečné
místo, poskytnutí zdravotnického ošetření, transport do nemocnice.
B) uzavírání místa nehody, organizace dopravy a pohybu osob, zajištění
identifikace postižených a zabezpečení jejich majetku, dokladů.
C) prozkoumat místo nehody, odstranění zdroje nebezpečí, zajištění technické první
pomoci, spolupráce na poskytování první pomoci zraněným.
D) záchrana a poskytování rozšířené první pomoci na otevřených vodách a jejich
blízkosti, včetně technické první pomoci a záchrany.
1_ , 2_ , 3_ , 4_

Zdroj: Sovišová, 2013
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1. Čísla – vypočítej příklady a doplň, co znamenají!

450 : 3 =

83 + 72 =

315 – 157 =
28 x 4 =

150

Hasičský záchranný sbor

155

Zdravotnická záchranná služba

158

Policie ČR

112

Jednotná evropská linka tísňového volání

2. Složky IZS – Jaké jsou hlavní úkoly jednotlivých složek IZS? (přiřaď)
1. Hasičský záchranný sbor
2. Vodní záchranná služba

3. Zdravotnická záchranná služba
4. Policie České republiky

A) třídit raněné dle vážnosti zdravotního stavu, řídit jejich umístění na bezpečné
místo, poskytnutí zdravotnického ošetření, transport do nemocnice.
B) uzavírání místa nehody, organizace dopravy a pohybu osob, zajištění
identifikace postižených a zabezpečení jejich majetku, dokladů.
C) prozkoumat místo nehody, odstranění zdroje nebezpečí, zajištění technické první
pomoci, spolupráce na poskytování první pomoci zraněným.
D) záchrana a poskytování rozšířené první pomoci na otevřených vodách a jejich
blízkosti, včetně technické první pomoci a záchrany.

1C, 2D, 3A, 4B

Zdroj: Sovišová, 2013
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Příloha č. 3: Modelové situace

Na školním výletě spolužačka v lese špatně došlápla a upadla. Ucítila bolest v kotníku a
za chvíli byl viditelný otok a krevní výron.
Při procházce parkem narazíte na muže, který spadl z kola, leží zraněný na zádech a je
při vědomí. Bolí ho hlava a krk, cítí mravenčení v dolních končetinách a má odřeniny
na loktech a kolenou.

S kamarádem jste se honili po domě, když při tom rozbil skleněnou výplň dveří. Z řezné
rány, kterou si přivodil na pravém předloktí, vystřikuje jasně červená krev.
Jsme účastníkem autonehody, při které auto dostalo na mokré vozovce smyk a narazilo
do svodidel. Náhle do něj narazilo druhé auto. Všude panuje hysterie a panika.

S kamarády jdete na koupaliště. Kolem bazénu, na mokré podlaze, jeden z nich
uklouzne, praští se do hlavy, je v bezvědomí, ale dýchá. Nereaguje na oslovení, ale po
pár minutách se začne probírat. Je zmatený, pokouší se vstát a odejít, je agresivní a
tvrdí, že mu nic není.
Jste v obchodě, když najednou před vámi upadne paní na zem, máchá rukama, třesou se
jí nohy, má záškuby v obličeji a pěnu u úst.
S kamarády hraješ fotbal, omylem mu kopneš míč do obličeje z malé blízkosti. Začne
mu okamžitě téct krev z nosu.

Zdroj: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js14/prvni_pomoc/web/pdf,
http://ppp.mimoni.cz/download/brozura-nappadnik.pdf, Sovišová, 2013.
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Příloha č. 4: Pracovní list č. 2
Pravda X Nepravda
Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá (P) a která nepravdivá (N).
A. Utonutí = jedná se o smrt následkem tonutí.

B. Při záchraně tonoucího je nejdůležitější čas.

C. Nejčastějším místem tonutí a utonutí u dospívajících je koupaliště.
D. Upřednostňujeme záchranu ze břehu.

E. Vždy musíme před zahájením KPR odstranit vodu z plic.

F. Kardiopulmonální resuscitace u postiženého po tonutí je v poměru 15 stlačení:2
vdechy.

G. Obecně je za nejrizikovější místo tonutí a utonutí považována přírodní voda.

H. Mezi nejčastější příčiny tonutí a utonutí patří nedostatečná úroveň plaveckých
schopností.
I. Před zahájením resuscitace nekontrolujeme dutinu ústní – ztráceli bychom tím
čas.
J. Každému jedinci, který se topil, musí být zajištěna zdravotní péče.
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Pravda X Nepravda
Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá (P) a která nepravdivá (N).
A. Utonutí = jedná se o smrt následkem tonutí. (P)

B. Při záchraně tonoucího je nejdůležitější čas. (N)

C. Nejčastějším místem tonutí a utonutí u dospívajících je koupaliště. (N)
D. Upřednostňujeme záchranu ze břehu. (P)

E. Vždy musíme před zahájením KPR odstranit vodu z plic. (N)

F. Kardiopulmonální resuscitace u postiženého po tonutí je v poměru 15 stlačení:2
vdechy (N)

G. Obecně je za nejrizikovější místo tonutí a utonutí považována přírodní voda. (P)

H. Mezi nejčastější příčiny tonutí a utonutí patří nedostatečná úroveň plaveckých
schopností. (P)

I. Před zahájením resuscitace nekontrolujeme dutinu ústní – ztráceli bychom tím
čas. (N)

J. Každému jedinci, který se topil, musí být zajištěna zdravotní péče. (P)
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Příloha č. 5: Desatero bezpečného pobytu u vody

Zdroj: www.bezpecnedetstvi.cz
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