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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

 
pořádáme ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava 

 

„Méďa zdravotník na hřišti“ 
 

                  
                  

 
 

KDY:  březen 2020:        4., 5.,     11., 12.,     18., 19.,     25., 26.   
 

duben 2020:        1., 2.,     8.,      15., 16.,    22., 23.,   29., 30.   
 

 
KDE:  ve Vaší MŠ (v rámci jednoho termínu cca 80 dětí / 4 menší třídy - dle 

domluvy) 
 
JAK:  přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu MAS 

Hlučínsko "zde" - termín si volíte dle svých preferencí (prozatím 1 MŠ = 1 
termín*- vizte konec letáku (*)  

 (na volný termín je potřeba se přihlásit min. týden předem) 
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Popis aktivity: 

Cíl: 
o Seznámení dětí s náplní práce ČČK 
o Osvojení si zásad První pomoci 
o Na koho se obrátit v případě potřeby (tísňové linky) 
o Nácvik způsobu ošetření 

 

Organizace dne: 
o Rozdělení dětí dle věku, na mladší a starší (2 – 4 skupinky) 
o Skupiny pracují samostatně 

 Mladší děti (časový rámec pro malé děti nepřesáhne 60 minut) 
 Práce ČČK 
 Čísla tísňových linek (říkanky) 
 Poslech srdce (vlastního, kamaráda) pomocí fonendoskopu 
 Kontrola saturace pomocí oximetru 
 Práce s obvazem (ošetření vlastní plyšové hračky) 

 Starší děti (časový rámec závisí na domluvě s učitelkami MŠ) 
 Rozdělení dětí do 2 skupin 
 Soutěžní hry: Oblékání uniformy, Skládačka lidského těla, Nasazování 

rukavic 
 Práce ČČK 
 Čísla tísňových linek 
 Poslech srdce (vlastního, kamaráda) pomocí fonendoskopu 
 Kontrola saturace pomocí oximetru 
 Stanoviště: Pláču na hřišti 

o Co dělat, když někdo pláče na hřišti 
o Časté úrazy na hřišti a jejich následné ošetření (požití obvazu na 

kamarádovi) 
 Stanoviště: Spím na hřišti 

o Co dělat, když někdo vypadá, jako by spal na hřišti 
o Kontrola vědomí, dechu 
o KPR 
o Rautekova zotavovací poloha 
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Průběh: 
o seznámení dětí s oblečením záchranáře, výstražné prvky, znak Českého červeného 

kříže, Policie, Záchranáře, Hasiče 
o upevnění si významu důležitých čísel IZS: 155, 150, 158, 112 (jednotné číslo 

evropského volání) 
o seznámení se s kufříkem první pomoci a jeho obsahem 
o ukázka resuscitace a poskytnutí první pomoci na figuríně (dospělého člověka) 
o vysvětlení dětem důležitost ochranných pomůcek (gumové rukavice) 
o poslech svého srdce nebo srdce kamaráda 
o ukázka zavazování zraněného pomocí trojcípého šátku 
o ukázka vázání pomocí pružného obinadla, obvazu zranění ruky, hlavy, nohy 
o hra: oblékání uniformy ČČK (zdravotnického záchranáře) v týmech 
o hra: Skládačka lidského těla dívka, chlapec 
o práce ve dvojicích (mladší ve skupině), jednotlivě na plyšové hračce či panence 

vázání pomocí obvazu 
 
 

Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail, následně Vás bude 
kontaktovat lektorka ČČK, se kterou se dále domluvíte na podrobnostech. 

 

 

*MŠ s větším počtem dětí se na dalších termínech – tak, aby se dostalo na všechny děti 
- domluví již přímo s ČČK 

 

 

Pozn.: Termíny jsou společné pro oba MAPy. 
 
 

Aktivita je součástí obsáhlejší aktivity „Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, 
spolky a firmami – podpora vzdělávání a výchovy formou praktických ukázek“ a probíhá v 

rámci Implementace MAP. 


