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 1) Obecná ustanovení 
   a) Traumatologický plán je zpracován na základě § 102 odst. 6 Zákoníku práce. 

b) Zabezpečení první předlékařské pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život člověka.  

c) Traumatologický plán stanovuje zaměstnancům školy a mateřské školy dodržování zásad správného a      

     včasného poskytnutí první předlékařské pomoci. 

d) Dodržování traumatologického plánu vede k omezení následků úrazů, jejich závažnosti a doby léčby,   

     v krajním případě záchraně lidského života.  

e) Proškolení zaměstnanci jsou povinni: - v případě nutnosti řídit se Traumatologickým plánem  

     - znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti, jejich správné použití 

     - dle potřeby přivolat odbornou lékařskou pomoc 

 

 
2) Poskytování první pomoci - priority 

a) Dbát na bezpečnost všech osob poskytujících předlékařskou první pomoc 

b) Snažit se udržet nadhled a racionálně zhodnotit situaci 

c) Zabránit dalšímu možnému poranění zraněné osoby eliminací faktorů způsobující zranění 

d) Zajistit první pomoc (v případě nutnosti volat lékařskou pomoc) 

e) Prohlédnout postiženou osobu a zjistit jde-li o: 
– život ohrožující krvácení 
– bezvědomí 
– zástavu dýchání 
– zástavu krevního oběhu 
– další poranění 

f) První pomoc poskytovat v pořadí: 
– zastavit krvácení 
– obnovit a udržet dýchání a činnost srdce (umělé dýchání, masáž srdce) 
– provést protišoková opatření 
– ošetřit rány a popáleniny 
– fixovat zlomeniny 

g) Vhodně uložit zraněného, zajistit převoz do zdravotnického zařízení. 

 

   Platí zásada, že první pomoc poskytujeme, pokud možno, na místě nehody. K dalšímu ošetření se zraněný 
posílá podle závažnosti poranění do zdravotnického zařízení. 

 
 

 

 



3) Organizace první pomoci 

V případě úrazu poskytne první pomoc proškolený vyučující nebo zaměstnanec. 

a) V případě těžkého, smrtelného nebo hromadného úrazu: 
– neprodleně vyrozumět zdravotnické zařízení a přivolat lékařskou pomoc 
–  následně nahlásit událost do ředitelny školy vhodným a dostupným způsobem 
– Ve spolupráci s vedením školy informovat zákonné zástupce žáků 

b) V případě lehčího úrazu: 
– postižený žák nahlásí úraz vyučujícímu; 
– v případě pracovního úrazu svému nadřízenému  
– vyučující nebo nadřízený nahlásí tuto událost vedení školy 
– při zranění žáka se o události vyrozumí jeho zákonní zástupci (popř. osoby s vyživovací povinností) 
– nemohou-li zákonní zástupci (popř. osoby s vyživovací povinností) zajistit doprovod žáka k lékaři,     
    vedení školy zajistí lékařské ošetření 

O každém školním úrazu nebo pracovním úrazu se provede záznam do Knihy úrazů. K ošetření používat 
pouze prostředky z lékárničky školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Poskytnutí první pomoci 

 
    a) Zásady pro poskytnutí první pomoci po zásahu elektrickým proudem 
 

Resuscitaci provádíme do obnovení dýchání nebo příjezdu lékařské služby !!! 



 

 b) Zásady poskytnutí první pomoci při popálení 

 

 c) Zásady poskytnutí první pomoci při masivním krvácení 

Vlásečnicové a smíšené krvácení  - drobné oděrky, ranky, povrchová zranění, odřeniny, říznutí či 
drobné ranky. Pro první pomoc podružné, nehrozí bezprostřední ohrožení života ani prudké 
zhoršení stavu. 
První pomoc: předcházíme riziku infekce – desinfekce, dostatečné je přiložení tlakového obvazu 



či sterilní krytí v případě vlásečnicového krvácení, u odřenin je potřeba ránu vymýt vodou a 
vyčistit kartáčkem 

Krvácení z nosu  - První pomoc: stavíme pevným stiskem kořene nosu (min. 5min) při 
předkloněné hlavě, lze přikládat studené obklady na čelo a zátylí, NETAMPONUJEME 

 
d) Zásady poskytnutí první pomoci při otravách jedy nebo zasažení chemickou látkou 

 



 

e) Poranění končetin 

 

 

6. Lékárničky 

Seznam doporučeného obsahu lékárničky je její součástí. Pravidelnou kontrolu obsahu lékárniček 
a doby expirace léků zajišťuje Mgr. Koptová Hana. Obsah lékárniček je překontrolován a případně 
doplněn vždy po větším úrazu ve škole, případně po oznámení o spotřebě materiálu ošetřujícím. 
Lékárničky jsou umístěny: fyzika (1. NP), učebna (2. NP), sborovna (3. NP), tělocvična, školní 
družina, školní jídelna a v mateřské školce. 

Doporučený obsah lékárničky: 
KS MATERIÁL KS MATERIÁL 
1x Carbosorb tal. 1x obinadlo škrtící pryžové 70 cm 
1x Opthal 1x obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5m 
1x Septonex 1x šátek trojcípý 
1x Spofaplast 2,5cm x 2 m 2x rouška resuscitační 
1x Spofaplast rychloobvaz 6cm x 1 m 1x Chirurgické rukavice 
1x obinadlo hydrofilní sterilní 6cm x 5 m 1x Teploměr lékařský 
1x Sterilní čtverce malý 1x Nůžky 
1x Kompresy z gázy 1x Sterilux kompresy velký a malý 

 

 

 

 



 

 
     7. Důležitá telefonní čísla 

 

Nejdůležitější telefonní čísla 
                   Tísňová volání, lze volat i z mobilních
                              telefonů: 

Zdravotnická záchranná služba 155 
Policie ČR - tísňové volání 158 
Hasičský záchranný sbor 150 
Integrovaný záchranný systém 112 
  
PORUCHY 
Školník p.Pikolón 607832151 
Technické služby – Služby  Luka s.r.o. 567 219 219 
Poruchy plynu 1239 
p. Švaříček – Voda, topení, plyn – opravy, revize 724843114 
Poruchy elektřiny 800225577 
p. Němec – opravy elektroinstalace, revize 604462518 
p. Lokvenc - opravy elektroinstalace, revize 728866512 
Poruchy vody – p. Kubišta, p. Maštera 737221646 
  
ZAMĚSTNANCI 
Ředitel školy – Mgr. Hana Švaříčková 567219230, 774364360 
Zástupce ředitele školy – Mgr.Martina Tunová 567219230, 608156920 

 

 

 

 
V Lukách nad Jihlavou 1.9.2020                                                ……………………………………………… 

                                                                                                     Mgr.Hana Švaříčková 

                                                                                                             ředitel školy 

 


