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Ochrana člověka za mimořádných událostí – zařazení do předmětů, projektový den  

http://naplno.osjak.cz/download/prirucka.pdf 

1. stupeň 

Výstupy a učivo 

Výstupy  naplňované 
v rámci projektového dne 

Výstupy v rámci 
předmětu ČJS 

Učivo - v rámci 
projektového dne 

Učivo - v rámci 
předmětu ČJS 

Ročník Pomůcky, formy 

1. období    1. – 3.  

 MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 vyznačí 

v jednoduchém 

plánu místo 

svého bydliště a 

školy, cestu na 

určené místo a 

rozliší možná 

nebezpečí 

v nejbližším okolí 

 škola – prostředí 
školy, činnosti ve 
škole, okolí školy, 
bezpečná cesta do 
školy; riziková 
místa a situace 

1.ročník - DVD – osobní rizika, 
běžná rizika, stolní hry 
+ DVD k hrám  

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 rozezná nebezpečí 

různého 

charakteru, 

využívá bezpečná 

místa pro hru 

a trávení volného 

času; uplatňuje 

základní jedná tak, 

aby neohrožoval 

 uplatňuje 

základní 

pravidla 

bezpečného 

chování 

účastníka 

silničního 

provozu, 

 osobní bezpečí, 

krizové situace – 

vhodná a nevhodná 

místa pro hru, 

bezpečné chování 

v rizikovém 

prostředí, 

označování 

nebezpečných látek; 

přivolání pomoci 

v případě ohrožení 

 bezpečné 

chování 

v silničním 

provozu  

 dopravní 

značky; 

předcházen

í rizikovým 

situacím 

v dopravě 

a v doprav

2.ročník 
Osobní bezpečí,  
Povodně 
Základy 1. pomoci 
 
 
 
 
 
3. ročník 
Běžná rizika 

DVD osobní bezpečí, 
povodně, příručka  1. 
pomoci, 
stolní hra Osobní 
bezpečí + CD ke hře  
 
 
 
 
DVD běžná rizika, 
požáry, havárie, stolní 

http://naplno.osjak.cz/download/prirucka.pdf
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zdraví své a zdraví 

jiných  

 chová se obezřetně 

při setkání s 

neznámými jedinci, 

odmítne 

komunikaci, která 

je mu nepříjemná; 

v případě potřeby 

požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné; 

ovládá způsoby 

komunikace 

s operátory 

tísňových linek  

 reaguje adekvátně 

na pokyny 

dospělých při 

mimořádných 

událostech 

 

fyzického a 

duševního zdraví – 

služby odborné 

pomoci, čísla 

tísňového volání, 

správný způsob 

volání na tísňovou 

linku 

 drobné úrazy 

a poranění, prevence 

nemocí a úrazů, 
první pomoc při 

drobných 

poraněních,  

 mimořádné události 

a rizika ohrožení 

s nimi spojená – 

postup v případě 

ohrožení (varovný 

signál, evakuace, 

zkouška sirén); 

požáry (příčiny a 

prevence vzniku 

požárů, ochrana 

a evakuace při 

požáru); 

integrovaný 

záchranný systém 

ních 

prostředcíc

h 

(bezpečnost

ní prvky), 
šikana, 

týrání, 

sexuální a 

jiné 
zneužívání, 

brutalita a 

jiné formy 

násilí 

v médiích 

Požáry 
Havárie 
Ošetření při 
základních úrazech 

hra Běžná rizika + CD 
ke hře 
Simulace základních 
úrazů 

 

2. období      

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 stručně 

charakterizuje 

specifické přírodní 

  rizika v přírodě – 

rizika spojená 

s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi; 

mimořádné události 

způsobené přírodními 

 4. ročník 

Mimořádné 

události, 

zemětřesení, 

sesuvy půdy,  

atmosférické 

DVD Mimořádné 

události, 

zemětřesení, 

sesuvy půdy,  

atmosférické 

poruchy  
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jevy a z nich 

vyplývající rizika 

vzniku mimořádných 

událostí; v modelové 

situaci prokáže 

schopnost se účinně 

chránit 

vlivy a ochrana před 

nimi 

  

poruchy 

prostředky 

IPCHO, 

ukázka 

ochranné 

masky 

hra Mimořádné 
události + CD ke hře 
 
ochranný oděv, 
ochranné masky 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 uplatňuje účelné 

způsoby chování 

v situacích 

ohrožujících zdraví 

a v modelových 

situacích 

simulujících 

mimořádné 

události;  

 rozpozná život 

ohrožující zranění; 

ošetří drobná 

poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

 

 vnímá 

dopravní 

situaci, 

správně ji 

vyhodnotí a 

vyvodí 

odpovídající 

závěry pro své 

chování jako 

chodec a 

cyklista 

 předvede 

v modelových 

situacích 

osvojené 

jednoduché 

způsoby 

odmítání 

návykových 

látek 

 uplatňuje 

základní 

dovednosti a 

návyky 

související s 

podporou 

zdraví a jeho 

preventivní 

 drobné úrazy 

a poranění, prevence 

nemocí a úrazů, 
první pomoc,; při 

drobných 

poraněních,  

 osobní bezpečí, 

krizové situace – 

vhodná a nevhodná 

místa pro hru, 

bezpečné chování 

v rizikovém 

prostředí, 

označování 

nebezpečných látek; 

přivolání pomoci 

v případě ohrožení 

fyzického a 

duševního zdraví – 

služby odborné 

pomoci, čísla 

tísňového volání, 

správný způsob 

volání na tísňovou 

linku 

 mimořádné události 

a rizika ohrožení 

s nimi spojená – 

 osobní, 

intimní a 

duševní 

hygiena  

 návykové 

látky a 

zdraví – 

návykové 

látky, hrací 

automaty 

a počítače, 

závislost, 

odmítání 

návykových 

látek, 

nebezpečí 

komunikac

e 

prostřednic

tvím 

elektronick

ých médií 

 bezpečné 

chování 

v silničním 

provozu 

dopravní 

značky; 

5. ročník 
Požáry 
První pomoc,  
Terorismus a jiné 
hrozby 
 
Ukázka a zkouška 
resuscitace 

DVD Požáry 
První pomoc,  
Terorismus a jiné 
hrozby  
hra Požáry + CD ke hře 
 
pomůcka na nácvik 
resuscitace 
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ochranou 

  

postup v případě 

ohrožení (varovný 

signál, evakuace, 

zkouška sirén); 

požáry (příčiny a 

prevence vzniku 

požárů, ochrana 

a evakuace při 

požáru); 

integrovaný 

záchranný systém 

 

předcházen

í rizikovým 

situacím 

v dopravě 

a v doprav

ních 

prostředcíc

h 

(bezpečnost

ní prvky), 
šikana, 

týrání, 

sexuální a 

jiné 
zneužívání, 

brutalita a 

jiné formy 

násilí 

v médiích 
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Rozpis projektového dne: 

2. ročník – koordinátor za ročník: 

 2.A vyučující 2.B vyučující 2.C vyučující 

1. Osobní bezpečí - základy  1. pomoc – základy, teorie  Povodně - základy  

2. Povodně - základy  Osobní bezpečí - základy  1. pomoc – základy, teorie  

3. 1. pomoc – základy, teorie  Povodně - základy  Osobní bezpečí - základy  

4. Zhodnocení poznatků, reflexe  Zhodnocení poznatků, 
reflexe 

 Zhodnocení poznatků, reflexe  

       

 

3. ročník – koordinátor za ročník: I. Trojánková 

 3.A vyučující 3.B vyučující 3.C vyučující 

1. Běžná rizika  Havárie  Požáry  

2. Havárie  Běžná rizika  1. pomoc – praxe - kuchyňka  

3. Požáry  1. pomoc – praxe – kuchyňka   Běžná rizika  

4. 1. pomoc – praxe - kuchyňka  Požáry  Havárie  

5. Zhodnocení poznatků, reflexe  Zhodnocení poznatků, reflexe  Zhodnocení poznatků, reflexe  
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4. ročník – koordinátor za ročník:  

 4.A vyučující 4.B vyučující 4.C vyučující 4.D vyučující 

1. Mimořádné události  Evakuace, ochranné 
prostředky, ochranná 
maska 

 Zemětřesení, sesuvy 
půdy 

 Atmosférické poruchy  

2. Atmosférické poruchy  Mimořádné události  Evakuace, ochranné 
prostředky, ochranná 
maska 

 Zemětřesení, sesuvy 
půdy 

 

3. Zemětřesení, sesuvy 
půdy 

 Atmosférické poruchy  Mimořádné události  Evakuace, ochranné 
prostředky, ochranná 
maska 

 

4. Evakuace, ochranné 
prostředky, ochranná 
maska 

 Zemětřesení, sesuvy 
půdy 

 Atmosférické poruchy  Mimořádné události  

5. Zhodnocení poznatků, 
reflexe 

 Zhodnocení poznatků, 
reflexe 

 Zhodnocení poznatků, 
reflexe 

 Zhodnocení poznatků, 
reflexe 

 

         

 

5. ročník – koordinátor za ročník:  

 3.A vyučující 3.B vyučující 3.C vyučující 

1. Základy 1. pomoci - teorie  Požáry  Terorismus a jiné hrozby  

2. Požáry  Základy 1. pomoci - teorie  1. pomoc – praxe resuscitace– učebna 
AJ 

 

3. Terorismus a jiné hrozby  1. pomoc – praxe resuscitace– učebna 
AJ 

 Základy 1. pomoci - teorie  

4. 1. pomoc – praxe resuscitace– učebna 
AJ 

 Terorismus a jiné hrozby  Požáry  

5. Zhodnocení poznatků, reflexe  Zhodnocení poznatků, reflexe  Zhodnocení poznatků, reflexe  
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2. stupeň 

Výstupy a učivo 

Výstupy naplňované v rámci 
projektového dne 

Učivo Učivo - v rámci projektového dne Ročník Pomůcky 

     

Přírodopis  

uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí 
a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné 
dopady i ochranu před nimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnebí a počasí ve 
vztahu k životu – 
význam vody a teploty 
prostředí pro život, 
ochrana a využití 
přírodních zdrojů, 
význam jednotlivých 
vrstev ovzduší pro život, 
vlivy znečištěného 
ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy 
a na člověka 

mimořádné události 
způsobené přírodními 
vlivy – příčiny vzniku 
mimořádných událostí, 
přírodní světové 
katastrofy, nejčastější 
mimořádné přírodní 
události v ČR (povodně, 
větrné bouře, sněhové 
kalamity, laviny, náledí) 
a ochrana před nimi 

 

 

 

Mimořádné události a tísňové 
volání   
Varovný signál a evakuace 
Obecný návod pro mimořádné 
události 
1. pomoc – praxe resuscitace 
1. pomoc – ošetření tepenného 
krvácení 
Simulace – otrava léky, pořezání 
 
Povodně 
Atmosférické poruchy 
Resuscitace 
Úraz hlavy a páteře 
Transport raněného 
Dopravní nehoda 
 
 
Povodně 
Terorismus a jiné hrozby 
Zemětřesení, laviny 
Péče o raněné  
Závažné stavy 
 
 
 

6. ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ročník 
 
 
 
 
 
 
 
8. ročník 
 
 
 
 
 
 
 

Metodická příručka 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí na 
2. stupni ZŠ podle projektu 
NAPLNO 
DVD Mimořádné události  
 
 
 
 
Metodická příručka 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí na 
2. stupni ZŠ podle projektu 
NAPLNO 
DVD Povodně, 
atmosférické poruchy 
 
Metodická příručka 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí na 
2. stupni ZŠ podle projektu 
NAPLNO 
DVD Povodně, 
Zemětřesení, Terorismus a 
jiné hrozby 
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Zeměpis 

 uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a 
pobytu  v krajině, 
uplatňuje v modelových 
situacích zásady 
bezpečného chování a 
jednání při mimořádných 
událostech 

 

Výchova ke zdraví: 

 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 

 uplatňuje adekvátní 
způsoby chování a 
ochrany v modelových 
situacích ohrožení, 
nebezpečí 
i mimořádných událostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

manipulativní reklama a 
informace – reklamní 
vlivy, působení sekt 

ochrana člověka za 
mimořádných událostí –
klasifikace mimořádných 
událostí, varovný signál 

Havárie s únikem nebezpečných 
látek 
Požáry 
Terorismus a jiné hrozby 
Popáleniny a šokový stav 
Autonehoda 

9. ročník 
 
 
 
 
 

Metodická příručka 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí na 
2. stupni ZŠ podle projektu 
NAPLNO 
DVD Havárie, Terorismus a 
jiné hrozby, Požáry II 
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a jiné způsoby varování, 
základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, 
činnost po mimořádné 
události, prevence 
vzniku mimořádných 
událostí 
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Rozpis projektového dne: 

6. ročník – koordinátor za ročník:  

 6.A vyučující 6.B vyučující 6.C vyučující 

1. Mimořádné události a tísňové volání    Varovný signál a evakuace  Obecný návod pro mimořádné 
události 

 

2. Obecný návod pro mimořádné 
události 
učebna 

 Mimořádné události a tísňové volání  Varovný signál a evakuace  

3. Varovný signál a evakuace 
učebna  

 Obecný návod pro mimořádné 
události 

 Mimořádné události a tísňové volání  

4. 1. pomoc – praxe resuscitace– 
posluchárna 

 Simulace – otrava léky, pořezání  1. pomoc – ošetření tepenného 
krvácení 

 

5. 1. pomoc – ošetření tepenného 
krvácení 

 1. pomoc – praxe resuscitace– 
posluchárna 

 Simulace – otrava léky, pořezání  

6. Simulace – otrava léky, pořezání  1. pomoc – ošetření tepenného 
krvácení 

 1. pomoc – praxe resuscitace– 
posluchárna 

 

       

Společně připravený evaluační list pro žáky – žáci vyplní na konci dne 
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7. ročník – koordinátor za ročník: 

 7.A vyučující 7.B vyučující 7.C vyučující 

1. 1. pomoc – praxe resuscitace– 
posluchárna 

 Povodně  Atmosférické poruchy  

2. Atmosférické poruchy  1. pomoc – praxe resuscitace– 
posluchárna 

 Povodně  

3. Povodně  Atmosférické poruchy  1. pomoc – praxe resuscitace– 
posluchárna 

 

4. Úraz hlavy a páteře  Dopravní nehoda, simulace: cyklista, 
autonehoda 

 Transport raněného  

5. Transport raněného  Úraz hlavy a páteře  Dopravní nehoda, simulace: cyklista, 
autonehoda 

 

6. Dopravní nehoda, simulace: cyklista, 
autonehoda 

 Transport raněného  Úraz hlavy a páteře  

       

Společně připravený evaluační list pro žáky – žáci vyplní na konci dne 
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8. ročník – koordinátor za ročník:  

 8.A vyučující 8.B vyučující 8.C vyučující 

1. Povodně  Terorismus, jiné hrozby  Zemětřesení, laviny  

2. Zemětřesení, laviny  Povodně  Terorismus, jiné hrozby  

3. Terorismus, jiné hrozby  Zemětřesení, laviny  Povodně  

4. Prohlubování péče o raněné  Některé závažné stavy a hledání 
dalších zranění 

 Simulace: pád ze stromu, panická 
evakuace 

 

5. Simulace: pád ze stromu, panická 
evakuace 

 Prohlubování péče o raněné  Některé závažné stavy a hledání 
dalších zranění 

 

6. Některé závažné stavy a hledání 
dalších zranění 

 Simulace: pád ze stromu, panická 
evakuace 

 Prohlubování péče o raněné  

       

9. ročník – koordinátor za ročník: I. Skalická 

 9.A vyučující 9.B vyučující 9.C vyučující 9.D vyučující 

1. Havárie s únikem 
nebezpečných látek 

 Požáry  Popáleniny a šokový stav  Terorismus a jiné hrozby  

2. Terorismus a jiné hrozby  Havárie s únikem 
nebezpečných látek 

 Požáry  Popáleniny a šokový stav  

3. Popáleniny a šokový stav  Terorismus a jiné hrozby  Havárie s únikem 
nebezpečných látek 

 Požáry  

4. Požáry  Popáleniny a šokový stav  Terorismus a jiné hrozby  Havárie s únikem 
nebezpečných látek 

 

5. Simulace: ohniště, 
autonehoda s únikem 
nebezpečných látek 

 Simulace: ohniště, 
autonehoda s únikem 
nebezpečných látek 

 Simulace: ohniště, 
autonehoda s únikem 
nebezpečných látek 

 Simulace: ohniště, 
autonehoda s únikem 
nebezpečných látek 

 

6. Test na závěr, evaluační 
list, odchod domů 

 Test na závěr, evaluační 
list, odchod domů 

 Test na závěr, evaluační 
list, odchod domů 

 Test na závěr, evaluační 
list, odchod domů 

 

         

Společně připravený evaluační list pro žáky – žáci vyplní na konci dne 


