
Výuka první pomoci  

(ve II. stupni základního vzdělávaní a na gymnáziích) 

 
Často se (např. při pedagogických praxích našich studentů) setkáváme s tím, že se žáci základních a 
středních škol učí relativně dlouho postupy, které neslouží k přímé záchraně života (obvazová technika, 
transport raněných, apod.). Z důvodu nedostatku času, zkušeností nebo učebních pomůcek se naopak 
nedostatečně vykládají a procvičují život zachraňující úkony, např. volání na tísňové linky, přístupy k člověku 
v bezvědomí a kontrola stavu vědomí a dýchání, nebo samotná kardiopulmonální resuscitace. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli připravit materiál, který by měl vyučujícím usnadnit zkvalitnění výuky první pomoci 
ve školách.  
  
Základním cílem výuky první pomoci je zvýšení důvěry zachránce v sebe sama v situacích ohrožení života. 
Smyslem není naučit co nejvíce poznatků, konkrétní řešení člověku případně poradí při volání na 
záchrannou službu. Nejdůležitější je posílit ochotu žáků pomáhat ostatním. Tento postoj se vytváří jednak 
v rodině, společnosti, ale také na základě důvěry v sebe sama, že pomoc provedu správně.  

Jak toho dosáhnout?  

Priorita témat 

Vyučované znalosti a dovednosti jsou zaměřeny na život zachraňující úkony, nejedná se o výuku 
zdravovědy. Témata vhodná pro výuku jsme vybírali na základě doporučení Evropské rady pro resuscitaci, 
zkušeností lektorů projektu ZDrSEM i našich vlastních zkušeností. Ve všech třech případech jsou jako hlavní 
témata výuky první pomoci doporučována tato témata: 

 bezpečnost zachránce 

 přístup k bezvědomému – zhodnocení vědomí a dýchání 

 kardiopulmonální resuscitace 

 zástava masivního krvácení 

 pomoc při dušení cizím tělesem 

 volání zdravotnické záchranné služby 
Pro snazší rozhodování, co při poskytování první pomoci udělat dříve a co až později, jsme mezi vybraná 
témata zařadili také úvodní téma „Tři kroky“ – univerzální postup řešení zdravotnické události. 

Opakování dovedností 

Základní jsou dovednosti – aktivní činnosti, které pro správné provádění musejí být nejen vysvětleny, ale 
také prakticky nacvičeny. Klíčové dovednosti jsou účastníky používány opakovaně, v různých situacích. 

Metody zážitkové pedagogiky 

Poskytování první pomoc je často poznamenané strachem zachránců: „co když mu ublížím“, „co když to 
neudělám dost dobře“, „ co když se nakazím“, „já vůbec netuším, co mám dělat“. Zařazením metod 
zážitkové pedagogiky (nejčastěji simulací) do výuky tématu dáváme žákům příležitost prožít si stresové 
situace, vyzkoušet si různé věci, zažít si možné chyby a jejich následky nanečisto, v bezpečném prostředí, a 
ne až ve skutečném životě, kdy se omyly občas napravovat vůbec nedají.  
Simulace jsou prostředkem k fixaci dovedností i motivací k dalšímu studiu. Zážitek v simulacích je ihned 
rozebírán, je poskytována zpětná vazba, analyzováno řešení a především sestaveno doporučení pro příští 
řešení obdobné situace.  


