
Tabulka 2: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP G  
 
Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Vzdělávání v tématice první pomoci směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému zpřesňování či opravě řešení tohoto problému, 

 provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů (především laboratorního rázu) podle vlastního či týmového plánu nebo 
projektu, k zpracování a interpretaci získaných dat a hledání souvislostí mezi nimi, 

 ochraně životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí.  

 

 
 
  

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

BIOLOGIE 
 

Biologie virů  zhodnotí pozitivní a negativní význam virů  

Biologie bakterií  zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním 
onemocněním a metody jejich léčby 

 

Biologie člověka  charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí 
faktory ovlivňující jej v pozitivním a negativním 
směru 

 



Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST  

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

 upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství, k rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi a ochoty 
podílet se na veřejném životě své obce, regionu, státu; uplatňování partnerských přístupů při spolupráci. 

 

 
 

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

 volbě pracovního režimu zohledňujícího lidské zdraví, mezilidské vztahy a ochranu životního prostředí. 

 

 
 

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

OBČANSKÝ A 
SPOLEČENSKO
- VĚDNÍ 
ZÁKLAD 

Člověk jako jedinec  na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání 
se s náročnými životními situacemi 

 

Člověk ve společnosti  uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace 
ve formálních i neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 
konstruktivním způsobem 

 společenská podstata člověka – význam začlenění 
jedince do sociálních vazeb, proces socializace; 
mezilidská komunikace, problémy v mezilidských 
vztazích 

Občan a právo  objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a 
právními normami, odůvodní účel sankcí při 

 porušení právní normy 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

ČLOVĚK 
A SVĚT PRÁCE 
 

Pracovněprávní vztahy  volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu 
prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky 

 chová se poučeně a adekvátně situaci v případě 
pracovního úrazu 

 bezpečnost práce – zásady bezpečnosti práce, 
ekologická hlediska práce, pracovní úraz a 
odškodnění 



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

 přebírání odpovědnosti za zdraví, bezpečnost a kvalitu životního prostředí, 

 osvojení způsobů účelného chování a poskytnutí (zajištění) nezbytné pomoci v situacích ohrožení zdraví a bezpečí, včetně mimořádných událostí. 
 

 

VZDĚLÁVACÍ 
OBOR 

TEMATICKÝ CELEK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 

VÝCHOVA KE 
ZDRAVÍ 
 

Zdravý způsob života 
a péče o zdraví 

 podle konkrétní situace zasáhne při závažných 
poraněních a život ohrožujících stavech 

 první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních 
příhodách 

Rizika ohrožující zdraví 
a jejich prevence 

 rozhoduje podle osvojených modelů chování a 
konkrétní situace o způsobu jednání v situacích 

 vlastního nebo cizího ohrožení 

 civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby 
přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy 

 sociální dovednosti potřebné při řešení problémů 
v nečekaných, složitých a krizových situacích 

 duševní hygiena v dlouhodobých zátěžových a 
stresových situacích, rozhodování se v eticky 
problematických situacích 

Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

 rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní 
mimořádné události 

 prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti 
související s přípravou na mimořádné události 

 a aktivně se zapojuje do likvidace následků 
hromadného zasažení obyvatel 

 únik nebezpečných látek do životního prostředí 

 první pomoc – klasifikace poranění při hromadném 
zasažení obyvatel 

 sociální dovednosti potřebné při řešení 
mimořádných událostí – rozhodnost, pohotovost, 
obětavost, 

 efektivní komunikace 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 
 

Činnosti ovlivňující 
zdraví  
 

 uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových 
aktivitách i v neznámém prostředí 

 poskytne první pomoc při sportovních či jiných 
úrazech i v nestandardních podmínkách 

 rizikové faktory ovlivňující bezpečnost pohybových 
činností – zásady jednání a chování v různém 
prostředí; úprava pohybových činností podle 
aktuálních podmínek (možných rizik) 

 první pomoc při sportovních úrazech – závažná 
poranění a život ohrožující stavy; improvizovaná 
první pomoc v podmínkách sportovních činností 


