
Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň  
 
Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST  

Vzdělávání v tématice první pomoci směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu. 

 

 
 

 
  

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

VÝCHOVA K 
OBČANSTVÍ 
 

Člověk ve společnosti  
 

 VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu  

 VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem  

 VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi 
lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a 
žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební 
lidé ve společnosti  

 vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti  

 zásady lidského soužití – morálka a mravnost, 
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; 
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí 

Člověk, stát a právo  
 

 VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na 
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování 

 právo v každodenním životě – význam právních 
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich 
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady 



Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Vzdělávání v tématice první pomoci směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod 
racionálního uvažování,  

 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, 
správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi, 

 zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí, 

 utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí lidí.  

 

 
 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

CHEMIE Pozorování, pokus a 
bezpečnost práce  
 

 CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými 
dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí 
jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí  

 CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek  

 zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 
(laboratoři) i v běžném životě 

 nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, 
varovné značky a jejich význam 

 mimořádné události – havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných látek 

PŘÍRODOPIS 
 

Biologie hub 
 

  houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě 
houbami  

Biologie člověka  
 

 P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky 
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence 
a léčby, objasní význam zdravého způsobu života  

 P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla  

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných 
nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, 
epidemie 



 
Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Vzdělávání v tématice první pomoci směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením 
jednotlivých mimořádných událostí. 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

VÝCHOVA 
KE ZDRAVÍ 
 

  VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

 VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc  

 VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí  

 

 VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek  

 ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

 vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – 
kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota  

 ochrana před přenosnými chorobami – základní 
cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy 
respirační, přenosné potravou, získané 
v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, 
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty  

 ochrana před chronickými nepřenosnými 
chorobami a před úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a metabolických 
onemocnění; preventivní a léčebná péče; 
odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při 
sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první 
pomoci  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
 

 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana 
zdraví při různých činnostech, bezpečnost 
v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, 
vztahy mezi účastníky silničního provozu 
vč. zvládání agresivity, postup v případě 
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti) 

 ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný 
signál a jiné způsoby varování, základní úkoly 
ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence vzniku 
mimořádných událostí 

 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 
 

Činnosti ovlivňující 
zdraví  
 

 TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování 
i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost 

 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – 
v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a 
sportu v různém prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované ošetření poranění a 
odsun raněného  



Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Vzdělávání v tématice první pomoci směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí 
a pomůcek při práci i v běžném životě. 

 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

ČLOVĚK 
A SVĚT 
PRÁCE 
 

Práce s technickými 
materiály  
 

 ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu 

 

Design a konstruování  
 

 ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první 
pomoc při úrazu  

 

Pěstitelské práce, 
chovatelství  
 

 ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty  

 

Provoz a údržba 
domácnosti  
 

 ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, 
funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a 
ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem 

Příprava pokrmů  
 

 ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni  

 

Práce s laboratorní 
technikou  
 

 ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci  

 ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu 
v laboratoři  

 

Využití digitálních 
technologií  
 

 ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu  

 


