
 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Celoroční školní projekt pro 1. a 2. stupeň 

 

začlenění do osnov učiva základní školy v 1. -9. ročníku 

➔  

dle zákona č.239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému 

 a zákona č. 240/2000 Sb. O krizovém řízení (krizový zákon) 

 

➔ pokynu MŠMT „Ochrana člověka za mimořádných událostí „č.j. 13586/03 -22 

z 4.3.2003 

  

➔ projekt vychází z metodické příručky „Ochrana člověka za mimořádných 

  událostí“ MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, březen 

2003 

   

➔ 4 témata a Zásady první pomoci začleněné do výuky v rozsahu 6 vyučovacích 

hodin na ročník za školní rok 

   

T1        Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí  

T2        Živelné pohromy 

T3        Havárie s únikem nebezpečných látek 

T4        Radiační havárie jaderných energetických zařízení 

             Zásady první pomoci 

 

 

 

Cíle výuky: 

Seznámit žáky s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a 

životního prostředí při vzniku živelních událostí. Rzik a mimořádných událostí. 

Připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a 

vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. 

Vést žáky k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných 

událostí.                   
 
Zajištění výuky 

Na 1. stupni budou T1-T4 a 1. pomoc zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

Obsah musí být přizpůsoben věku žáků. 

1. -3. ročníku do vzdělávacího oboru Prvouka    

4. -5. ročník do vzdělávacího oboru Přírodověda a Vlastivěda 

  

Na 2. stupni budou T1 -T4 a 1.pomoc zařazeny do vzdělávacích oblastí Člověk a 

společnost,Člověk a zdraví,Člověk a příroda, v každém ročníku. 

 



Praktická cvičení k ověření a upevnění získaných znalostí a dovedností pro 

žáky 1. stupně 

                                   

Cíle 

ověřit znalosti a dovednosti získané výukou témat Ochrana obyvatelstva      

ověřit znalosti a dovednosti získané výukou témat Zásady poskytování první pomoci 

provést praktické nácviky, činnosti a ukázky z témat OČZMU a zásad první pomoci. 

 

Obsah 

Ochrana obyvatelstva                           

opakování probrané látky se zaměřením na: 

 ověření znalostí evakuačního zavazadla 

 příprava prostředků individuální ochrany (ochranná maska,IPCHO) 

 ověření znalostí zásad při opuštění bytu 

 činnost žáků při vzniku požáru 

  ověření znalostí zásad chování v případě chemické a radiační havárie 

  v případě velkých záplav 

                                               Zásady poskytování první pomoci              

 opakování učiva dle ročníků 

 praktická ukázka a praktické procvičování 

                 Zdokonalování dovedností získaných výukou témat OČZMU      

 praktická činnost po vyhlášení varovného signálu 

 používání prostředků individuální ochrany (ochranná maska) 

 používání prostředků IPCHO 

 praktický nácvik opuštění bytu v případě evakuace 

 evakuace školy při požáru 

 praktická činnost v případě chemické, radiační havárie a povodní 

                             Na praktická cvičení musí mít žáci s sebou 

 pláštěnka dlouhá s kapucí                     1 ks 

 igelitové sáčky na ruce a na nohy         4 ks 

 gumičky                                                4 ks 

 šátek                                                      1 ks 

 brýle na oči                                            1 ks 

 čepice na hlavu                                      1 ks 

 

Praktické cvičení k ověření získaných znalostí a dovedností pro 2. 

stupeň 
Cíle:  

➔          1. ověřit znalosti a dovednosti získané výukou témat „Ochrana člověka za     

             mimořádných událostí“ 

➔          2. ověřit znalosti a dovednosti získané výukou témat „Zásady první pomoci“ 

➔          3. provést praktické nácviky činností a ukázka z témat OČZMU a ZPPP 

                                                  Zásady první pomoci 

opakování látky dle ročníků  

praktická ukázka a praktické procvičování  



 

  Ochrana člověka za mimořádných událostí 

                                            -opakování látky dle ročníků se zaměřením na: 

6. ročník  ověření znalostí obsahu evakuačního zavazadla  

                              příprava prostředků k improvizované ochraně osob  

ověření znalostí zásad opuštění bytu  

7. ročník                   činnost žáků při vzniku požáru ve škole (evakuace školy)  

věření znalostí zásad chování v případě povodní  

8. ročník     ověření znalostí zásad chování v případě havárie v chemických provozech 

a skladech 
 

9. ročník  ověření znalostí zásad chování v případě radiační havárie  

 

           Zdokonalování dovedností získaných výukou témat OČZMU 

 
          6. ročník praktická činnost po vyhlášení varovného signálu 

používání prostředků individuální ochrany, ošetření ochranné masky 

příprava a praktické používání prostředků 
praktický nácvik evakuace 

          7. ročník praktická činnost po vyhlášení varovného signálu 
používání prostředků individuální ochrany, ošetření ochranné masky 
příprava a praktické požívání prostředků IPCHO 

praktický nácvik evakuace 

prohlídka protipožárních prostředků 

evakuace školy při požáru 

praktická činnost v případě povodní 

          8. ročník praktická činnost po vyhlášení varovného signálu 

používání ochranné masky, ošetření ochranné masky 

příprava a praktické používání prostředků IPCHO 

praktický nácvik evakuace 

zásady chování žáků při haváriích s únikem nebezpečných látek 

         9. ročník praktická činnost po vyhlášení varovného signálu 

používání ochranné masky, ošetření ochranná masky 

příprava a praktické používání prostředků IPCHO 

praktický nácvik evakuace 

zásady chování žáků při havárii jaderné elektrárny 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


