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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
Téma :Školské úrazy – 1.pomoc 
1.Oboznámenie sa s najbežnejšími školskými úrazmi – porezanie, odrenina, trieska, tečenie krvi 
z nosa, bodnutie hmyzom, podvrtnutie členka, zlomenina, výron, udretie hlavy, popálenina, úpal, 
vracanie, mdloba,   
2.Prezentácia jednotlivých knižných materiálov ,s ktorými oboznamujeme žiakov pri učení sa i 
poskytovania 1.pomoci – A-B-C malých zdravotníkov, ZáchranáRIK, Prvá pomoc pre deti 
 3.Názorná ukážka základne 1.pomoci – modelové situácie 
4.Vybavenie lekárničky 
5.Výmena názorov a skúseností pedagógov pri poskytovaní 1.pomioci pri školských úrazoch, 
prípadne návrh na ich predchádzanie 

 
Kľúčové slová :  prvá pomoc, úraz, postihnutý,  tiesňové volanie, transport, záchranná služba, 
lekárnička,  stabilizovaná poloha, nebezpečná situácia,  5T – teplo, tekutiny, ticho, tíšenie bolesti, 
transport 



12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3.Oboznámenie s najčastejšími žiackymi školskými úrazmi, knižnými materiálmi pre žiakov 
4.Praktická ukážka – modelové situácie 
5.Lekárnička 
6.Diskusia : - výmena skúseností z vlastnej vyučovacej hodiny-  

skúsenosti ostatných vyučujúcich pri poskytovaní 1.pomioci pri školských úrazoch, prípadne návrh 
na ich predchádzanie  

7..Záver : závery a odporúčania 
 
13.Závery a odporúčania: 

 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na tom, že treba deti viesť k tomu, aby: 

- Dávať veľký pozor na seba a na svoje veci 
- Nikomu neubližovali a nikto neubližoval im 
- V prípadne nejakého problému volať na správne telefónne čísla čísla 
- Podať správne informácie pri  volaní na záchranné čísla 
- Každý úraz aj drobné poranenie nahlásiť svojmu triednemu učiteľovi 

Príprave na poskytovanie 1.pomoci venovať dostatok priestoru aj na modelové situácie 
a praktické ukážky poskytovanie 1.pomoci. 
Pri realizácii prípravy využiť medzi predmetové vzťahy – VYV, INF, PVC, TSV. 
Všetky úrazy registrovať a zapisovať s primeraným popisom do knihy úrazov. 
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