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METODIKA BEZPEČNÉ ŠKOLY PRO II. STUPEŃ
Projekt Bezpečná škola je zaměřen na výchovu a vzdělání žáků v problematice prevence
úrazů dětí a mládeže.
Cílem aktivit je ovlivňovat chování a jednání žáků z hlediska jejich osobního bezpečí
s důrazem na předcházení úrazů.

Realizace BŠ pro II. stupeň


Projekty BŠ zpracované žáky II. stupně pro I. stupeň – Zimní úrazy, Požár,
Prevence úrazů, Mimořádné události



Předmět Výchova ke zdraví – téma Rizika ohrožující zdraví 6. - 9. ročník



Olympiáda bezpečné jízdy - praktický nácvik dovedností na kole, koloběžce,
bruslích on-line s použitím ochranných pomůcek, zapojení žáků 8. ročníku



Besedy, přednášky dle aktuální nabídky

Očekávané výstupy
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Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy,
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě
potřeby poskytne adekvátní pomoc



Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním
návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka



Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě i druhým



Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci

Kompetence
Kompetence k učení


Pochopit důležitost zdraví



Umět vyhledávat potřebné informace a využívat je v konkrétních situacích



Propojovat získané poznatky, třídit je a vyvozovat z nich závěry

Kompetence komunikativní


Formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně



Komunikovat na odpovídající úrovni

Kompetence sociální a personální


Umět spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhat



Projevovat odpovědné chování v různých situacích, v případě potřeby
poskytnout pomoc



Uplatnit osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni

Kompetence občanské


Vyhodnotit na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků



Zodpovědně rozhodovat podle dané situace



Přijímat zodpovědnost za své chování

Kompetence pracovní


Vést žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
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PROJEKTY BEZPEČNÉ ŠKOLY PRO II. STUPEŃ

ZIMNÍ ÚRAZY - 6.

ROČ NÍK

Cíl projektu


učit žáky chránit své zdraví



upozornit na nebezpečí zimního období a osvojit si způsoby bezpečného
chování



utvářet a rozvíjet dovednosti pro spolupráci



rozvíjet základní dovednosti pro komunikaci



podněcovat k tvořivému myšlení

Forma práce


skupinová

Organizace
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seznámení žáků se záměry a cílem projektu, rozdělení do skupin a přidělení
témat (1 hodina)

Zimní nebezpečí (cesty, ulice, chodníky, koulování)

Bruslení (rizika a bezpečnost bruslení na stadionu, na rybníku, vhodné
oblečení)

Sáňkování (zásady bezpečného sáňkování, rizika, vhodné oblečení)

Lyžování (bezpečné vybavení lyžaře, zásady bezpečného lyžování na
svahu, snowboard, Horská služba)

První pomoc (úrazy v zimě – podvrtnutí, zlomeniny, omrzliny)

Žáci ve skupině si rozdělí role a úkoly, společně navrhnou hlavní body
přiděleného tématu např. formou myšlenkové mapy



výtvarné zpracování zadaného tématu, doplnění ilustrace jasným,
srozumitelným a čitelným textem (2 hodiny)



prezentace témat spolužákům, zhodnocení prezentace spolužáky a učitelem
(1hodina)



vytvoření křížovek, kvízů, úkolů pro žáky I. stupně (1 hodina)



prezentace témat na I. stupni (2. ročník) - žáci po skupinách prochází
jednotlivými stanovišti, žáci 6. ročníku zde prezentují své téma a zadávají žákům
křížovky a kvízy k dané problematice; na závěr žáci obdrží záložku s hlavními
myšlenkami projektu.



ústní zhodnocení prezentace učitelem, sebehodnocení písemnou formou

Pomůcky


výtvarné pomůcky, internet

Způsob prezentace


ústní prezentace ve třídě pro spolužáky – plakát



ústní prezentace pro žáky I. stupně

Způsob hodnocení


hodnocení ústní a průběžné během práce



hodnocení prezentace – ústní spolužáky a učitelem



sebehodnocení písemně
Skupinová práce, zpracování zadaného tématu
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Výtvarné zpracování zadaného tématu

Prezentace pro žáky I. stupně

POŽÁR - 7.

ROČ NÍK

Cíl projektu
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učit žáky chránit své zdraví



upozornit na nebezpečí požáru v přírodě, budovách a osvojit si způsoby
bezpečného chování, osvojit si základní vědomosti o požáru



utvářet a rozvíjet dovednosti pro spolupráci



rozvíjet základní dovednosti pro komunikaci



podněcovat k tvořivému myšlení

Forma práce


skupinová

Organizace


seznámení žáků se záměry a cílem projektu, rozdělení do skupin a přidělení
témat (1 hodina)

Boj s požárem

Vznik požáru

Požár v přírodě

Požár v budově



Žáci ve skupině si rozdělí role a úkoly a společně navrhnou hlavní body
přiděleného tématu např. formou myšlenkové mapy, s pomocí učebnice,
základních informací z předmětu Výchova ke zdraví, internetu



výtvarné zpracování zadaného tématu, doplnění jednoduchých ilustrací jasným,
srozumitelným a čitelným textem (2 hodiny)



prezentace témat spolužákům, zhodnocení prezentace spolužáky a učitelem
(1hodina)



vytvoření úkolů k tématu pro žáky I. stupně (1 hodina)



vytvoření záložky s hlavními myšlenkami projektu



prezentace témat na I. stupni (3.ročník)



žáci 3. ročníku po skupinách prochází jednotlivými stanovišti, plní zadané úkoly;
na závěr žáci obdrží záložku s hlavními myšlenkami projektu.



sebehodnocení písemnou formou

Pomůcky


výtvarné pomůcky, internet, učebnice

Způsob prezentace


ústní prezentace ve třídě pro spolužáky – plakát



ústní prezentace pro žáky I. stupně
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Způsob hodnocení


hodnocení ústní a průběžné během práce



hodnocení prezentace – ústní spolužáky a učitelem



sebehodnocení písemně
Vytvoření myšlenkové mapy, výtvarné zpracování zadaného tématu

Prezentace projektu pro žáky I.stupně
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NEBEZPEČNÉ HRAČKY - 7.

ROČ NÍK

Cíl projektu


upozornit na nebezpečné hračky a výrobky



vyhledávat a třídit informace



utvářet a rozvíjet dovednosti pro spolupráci, komunikaci

Forma práce


skupinová

Organizace


seznámení žáků se záměry a cílem projektu, rozdělení do skupin a přidělení
témat (1 hodina)



vyhledání informací o nebezpečných hračkách a výrobcích na internetu
Zpracování informací

1. skupina – nebezpečné látky v hračkách

2. skupina – úrazy způsobené hračkami

3. skupina – malé části hraček a jejich nebezpečí

4. skupina – hlučné hračky, výrobky



výtvarné zpracování zadaného tématu, doplnění jednoduchých ilustrací jasným,
srozumitelným a čitelným textem (2 hodiny)



prezentace témat spolužákům, zhodnocení prezentace spolužáky a učitelem
(1hodina)



vytvoření úkolů k tématu (1 hodina)



prezentace témat pro družinu



sebehodnocení písemnou formou

Pomůcky


výtvarné pomůcky, internet
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Způsob prezentace


ústní prezentace ve třídě pro spolužáky (plakát)



ústní prezentace práce pro žáky družiny

Způsob hodnocení


učitel hodnotí ústně a průběžně při práci a na závěr zhodnotí výstup a
prezentaci žáků



žáci si zhodnotí svoji spolupráci ve skupině

B EZPEČNÁ

KOMUNITA , PRE VENCE ÚRAZŮ

- 8.

ROČNÍK

Cíl projektu
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učit žáky chránit své zdraví



osvojit si způsoby bezpečného chování v různých situacích, prevence úrazů



osvojit si základy první pomoci



utvářet a rozvíjet dovednosti pro spolupráci



rozvíjet základní dovednosti pro komunikaci



podněcovat k tvořivému myšlení

Forma práce


skupinová

Organizace


seznámení žáků se záměry a cílem projektu, rozdělení do skupin a přidělení
témat (1 hodina)

Bezpečná škola (rizika a bezpečnost ve třídě, na chodbě, v jídelně,
v tělocvičně, na hřišti)

Bezpečná cesta do školy (bezpečnost a rizika chodce, cyklisty,
spolujezdce)

Bezpečný domov (bezpečnost a rizika dětského pokoje, kuchyně,
koupelny, zahrady)

Volný čas (bezpečnost a rizika při sportu, při běhání venku – např.
pozor pes)



žáci si ve skupině rozdělí role a úkoly a společně navrhnou hlavní body
přiděleného tématu např. formou myšlenkové mapy



výtvarné zpracování zadaného tématu, doplnění ilustrací jasným,
srozumitelným a čitelným textem (2 hodiny)



prezentace témat spolužákům, zhodnocení prezentace spolužáky a učitelem
(1hodina)



vytvoření úkolů k tématu pro žáky I. stupně (1 hodina)



vytvoření záložky s hlavními myšlenkami projektu



praktické ukázky první pomoci pracovníky ČČK



prezentace témat na I. stupni 4.ročník



žáci 4. ročníku po skupinách prochází jednotlivými stanovišti, plní zadané úkoly;
na závěr žáci obdrží záložku s hlavními myšlenkami projektu



sebehodnocení písemnou formou



zapojení žáků 8. ročníku do Olympiády bezpečné jízdy I. stupně – pomoc při
organizaci na jednotlivých stanovištích, příprava stanoviště Nebezpečné
předměty na hřišti – vyhledání nebezpečných předmětů, pojmenování rizika
ohrožující zdraví, prevence
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Pomůcky


výtvarné pomůcky, internet, učebnice

Způsob prezentace


ústní prezentace ve třídě pro spolužáky – plakát



ústní prezentace pro žáky I. stupně

Způsob hodnocení
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hodnocení ústní a průběžné během práce



hodnocení prezentace – ústní spolužáky a učitelem



sebehodnocení písemně

ŽIVELNÉ POHROMY - 9.

ROČ NÍK

Cíl projektu


seznámit žáky s riziky, prevencí při cestování po světě



osvojit si způsoby bezpečného chování v různých situacích, prevence úrazů



spolupracovat ve skupině v průběhu projektu



osvojovat a rozvíjet klíčové kompetence



utvářet a rozvíjet dovednosti pro spolupráci, komunikaci



podněcovat k tvořivému myšlení

Forma práce:


skupinová

Organizace:


seznámení žáků se záměry a cílem projektu, rozdělení do skupin a přidělení
témat (1 hodina)

Zemětřesení a sopečná činnost

Povodně

Laviny

Atmosférické poruchy

Terorismus



žáci ve skupině si rozdělí role a úkoly a společně navrhnou hlavní body
přiděleného tématu např. formou myšlenkové mapy, s pomocí učebnice,
základních informací z předmětu Výchova ke zdraví, internetu



výtvarné zpracování zadaného tématu, doplnění jednoduchých ilustrací jasným,
srozumitelným a čitelným textem (2 hodiny)



prezentace témat spolužákům, zhodnocení prezentace spolužáky a učitelem
(1 hodina)



vytvoření úkolů k tématu pro žáky I. stupně (1 hodina)



prezentace témat na I. stupni (5. ročník)



žáci 5. ročníku po skupinách prochází jednotlivými stanovišti, plní zadané úkoly;
na závěr žáci obdrží záložku s hlavními myšlenkami projektu
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Pomůcky


učebnice, PC, výtvarné pomůcky

Způsob prezentace


ústní prezentace ve třídě pro spolužáky, mladší spolužáky – plakát



informační brožury

Způsob hodnocení
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učitel - hodnotí ústně a průběžně při práci, na závěr výstup a prezentaci



žáci - zhodnotí výstup a prezentaci pro spolužáky



žáci - zhodnotí vlastní projekt (sebehodnocení)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, 6. - 9. ROČNÍK

R IZIKA

OHROŽUJÍC Í ZDRAVÍ A JE JICH PRE VENCE

Očekávané výstupy


uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě i druhým



vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci



projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy,
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě
potřeby poskytne adekvátní pomoc



uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním
návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka

Učivo 6. ročník
Bezpečné chování, Skryté formy násilí a zneužívání


formy násilí – skryté formy individuálního násilí a zneužívání



pomoc v situaci ohrožení – linky bezpečí, komunikace se službami odborné
pomoci



nebezpečné situace – bezpečné chování a komunikace, bezpečný pohyb
v rizikovém prostředí, formy sexuálního zneužívání dětí



bezpečný internet - nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických
médií



šikana

Dodržování pravidel bezpečnosti


zimní úrazy



bezpečnost v dopravě – rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu,



prázdninová nebezpečí – ochrana zdraví při různých činnostech
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Rizikové chování


aktivní a pasivní kouření, prevence

Učivo 7. ročník
Ochrana člověka za mimořádných situací


klasifikace mimořádných událostí



integrovaný záchranný systém – základní úkoly ochrany obyvatelstva



varovné signály, evakuace



havárie, povodeň, požáry

Rizikové chování


škodlivost kouření

Učivo 8. ročník
Odpovědné chování v situacích úrazu


základy první pomoci

Prevence úrazů


dodržování pravidel bezpečnosti (bezpečné prostředí ve škole, doma,
v dopravě, při různých činnostech)

Rizikové chování


kouření v těhotenství



drogy a závislost



alkohol-zdravotní následky, bezpečnost v dopravě, první pomoc při otravě



sociální dovednosti- rozhodování, služby odborné pomoci

Učivo 9. ročník
Rizikové chování


návykové látky, dopink ve sportu, násilné chování

Ochrana člověka za mimořádných událostí
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živelné pohromy, situace ohrožení ve volné přírodě

UKÁZKA METODICKÝCH LISTŮ
V ÝCHOVA PRO ZDRAVÍ – R IZIKA OHROŽUJÍCÍ

ZDRAVÍ

6.ročník


Pomoc v situaci ohrožení



Nebezpečné situace

7. ročník


Evakuace, evakuační zavazadlo

9. ročník


Povodně
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Pomoc v situacích ohrožení
6. ročník, Rizika ohrožující zdraví
Pro zachování osobního bezpečí je důležité vědět, na koho se obrátit
v případě nějakého problému.

Kdo mi může pomoci
řešení problému, k jednotlivým situacím doplnit, s kým by se daný problém řešil


Skupinová práce – dvojice žáků vybírá k situaci napsané na kartičce z několika
možností dané řešení



Samostatná práce – k jednotlivým situacím žáci dopíší, s kým by problém řešili

Situace – rozvod rodičů, drogová závislost, bolavý zub, ztráta kola, vážná autonehoda,
šikana, rozbité koleno, požár domu, pětka z prověrky, nevyléčitelná nemoc, povodně,
týrání
Řešení – sám, s kamarádem, se sourozenci, s rodiči, s učitelem, s lékařem, s linkou důvěry,
s psychologem, se záchranáři, s hasiči, s policií, nevím

Zápis
Pomoc v situaci ohrožení


křičet



věc někomu oznámit



svěřit se někomu (rodič, učitel, kamarád, lékař …



linky bezpečí

Linka bezpečí
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bezplatná linka pomoci, 24 hodin



anonymní konzultace situace, řešení problému, rada



volej – 116 111



napiš – pomoc@linkabezpeci.cz



chatuj – chat.linkabezpeci.cz

Desatero pro děti
samostatná práce (doplnit chybějící
seznámení desaterem, vlepit do sešitu:

slova

v

textu

z

nabídky),

společné



Máš-li problém, svěř se někomu, komu důvěřuješ. Svěřit se, neznamená někoho
udávat.



Pokud někdo takový není na blízku, hledej, určitě ho najdeš. Můžeš se i
anonymně obrátit na některou z linek bezpečí.



Vyhýbej se místům, kde ti někdo může ublížit, i situacím, které by mohly být pro
tebe nebezpečné.



Pokud se ocitneš v nebezpečí, křič, braň se a snaž se co nejrychleji utéct.



Je nebezpečné být osamocen. Neboj se kohokoliv požádat o pomoc.



Neboj se vyjadřovat své příjemné i nepříjemné pocity. Máš právo říkat NE.



Žádný člověk tě nesmí nutit, abys utajoval něco, co se ti nelíbí nebo co by se
nelíbilo tvým nejbližším.



Jestliže se něčím odlišuješ od ostatních dětí, nemáš se za co stydět. Buď na to
hrdý, být osobností je dobrá věc.



Pokud máš problémy s šikanováním, i když je to těžké, snaž se před násilníkem
nedat najevo svůj vztek.



Uvědom si, že si nejen nezasloužíš, aby ti kdokoliv ubližoval, on ti nikdo nesmí
ubližovat.

Zdroj – www.linkabezpeci.cz
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Nebezpečné situace
6. ročník, Rizika ohrožující zdraví
Někdy mohou nastat situace, kdy je ohrožena bezpečnost dětí.
Společná aktivita – žákům rozdáme modelové situace napsané na lístečcích a ptáme se,
co by v dané situaci udělali oni sami


Před školou zastaví neznámý muž a tvrdí, že tě má odvést za maminkou.



Jsi sám doma, někdo zvoní. Neznámý člověk za dveřmi tvrdí, že je opravář
pračky a byl rodiči objednán.



Ztratil ses rodičům ve velkém obchodním domě.



Někdo tě náhle na ulici uchopil a snaží se tě odvléci do auta.



Na ulici tě žádá o pomoc cizí muž. Není mu dobře a chce, abys ho doprovodil
domů.

Víš, jak se máš chovat k neznámým osobám?
Rozhodnout, zda následující pravidlo platí nebo ne, společná kontrola, vlepit do sešitu
Pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel mezi lidmi,
nemusíme se ničeho obávat.
Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat, šikanovat ani člověk, kterému
důvěřuješ, z tvé rodiny, kamarádi nebo tvůj učitel.

ANO

Jestliže ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, hračky, brigádu a nic za to
nechce nebo to dělá proto, že se mu líbíš, nemusíš se obávat.

NE

Pokud tě neznámý člověk z nějakého důvodu zve na schůzku, trvej vždy na
tom, aby setkání bylo na veřejném místě.

ANO

Autostop je velké riziko jak pro děvčata, tak pro kluky.

ANO

Zápis


zápis do sešitu, doplnění informací - www.zachranny-kruh.cz

Nebezpečné situace
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NE

vlak, veřejné WC, výtah, parky, tábory, internet ...

Zneužití těla


bezdotykové - pořizování snímků těla, obnažování, nepříjemné telefonní hovory



dotykové – osahávání

Kde hledat pomoc


rodič, lékař, učitel, kamarád, linky bezpečí

Co by měly děti vědět – samostatná práce, označit, zda uvedené tvrzení je pravdivé či
nikoliv
Při odchodu z domu nebo bytu uzamkněte za sebou dveře.

ANO

Klíče uložte vždy na bezpečném místě (nenoste je viditelně na krku,
neschovávejte je pod rohoží, v poštovní schránce).

ANO

Nikoho nepouštějte do bytu nebo domu bez vědomí rodičů, ani své
kamarády.

ANO

Do školy choďte vždy bezpečnou cestou.

ANO

Nechoďte s cizími osobami, nesedejte do jejich auta.

ANO

Do výtahu vstupujte s cizí osobou, i když ji neznáte.

NE

Nedávejte se do řeči s cizími osobami, nic si od nich neberte.

ANO

Nehovořte s cizími lidmi o vašich majetkových poměrech (videokamera,
televize, video, šperky…).

ANO

Nepodávejte neznámým osobám telefonické informace, které by mohly
být zneužity.

ANO

Při kontaktu s agresivní osobou se snažte co nejrychleji dostat pryč.

ANO

Pravidlo 5 x N – zapsat barevně velkým písmem do rámečku v sešitě

Nikdy Nikam Nechoď s Nikým Neznámým
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Evakuace, evakuační zavazadlo
7. ročník, Rizika ohrožující zdraví
Opakování – označit slovy ANO -NE, zda dané tvrzení platí nebo ne
V případě oznámení mimořádné situace
běžím na autobus a snažím se dopravit

ANO/NE

ukrýt se v budově

co nejrychleji se ukryji v blízké budově

ANO/NE

zatelefonuji příbuzným, jestli také signál slyšeli

ANO/NE

nepřetěžuji telefonní síť

ihned odejdu ze školy

ANO/NE

řídím se pokyny vyuč.

v budově otevřu okna, aby bylo slyšet, co se děje

ANO/NE

poslouchám rádio

upozorním na nebezpečí děti pobíhající na hřišti

ANO/NE

varuji starší občany

ANO/NE

uzavřu dveře a okna v místnosti úkrytu

ANO/NE

Evakuace znamená přemístění osob, zvířat, věcí z prostoru ohrožení.
Rozlišujeme evakuaci rychlou nebo řízenou.
(zápis do sešitu)
Videopořad


http://www.ioolb.cz/video_stesti.php



http://www.zachranny-kruh.cz/index.php

Postup při evakuaci – zápis do sešitu (barevně)


informace z rozhlasu



respektovat pokyny policie, učitelů, zdravotníků



připravit si evakuační zavazadlo



dodržet zásady pro opuštění bytu



dostavit se na shromaždiště

Zásady pro opuštění bydliště – vybrat správné zásady, špatné zásady škrtnout
(písmena u správných odpovědí vytvoří ve sloupci anglický výraz pro JAHODY)
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uhas otevřený oheň
vypni elektrické spotřebiče
rozsviť v bytě všechny žárovky
uzavři přívod plynu, vody
zabezpeč zvířata
vypni mrazničku
zabezpeč byt proti zlodějům
nezamykej byt
navařte jídlo do zásoby
informace sousedům
dětem cedulku do kapsy
ukliďte si
připrav evak. zavazadlo
uzamkni byt
dostav se na shromaždiště
pejsky přivaž k boudě

S
T
O
R
A
U
W
I
J
B
E
D
R
R
Y
V

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ nutného opuštění bytu
(zápis do sešitu)
Obsah evakuačního zavazadlo - zápis do sešitu


cennosti, doklady (osobní, úřední listiny)



léky, hygiena



trvanlivé jídlo, pití, nádobí



psací potřeby, mobil, baterka



oblečení, vybavení na spaní



knížka, karty

Vhodné potraviny do evakuačního zavazadla - žáci vyberou z nabídky ty potraviny, které
je vhodné použít do EZ, správný výběr zapíší do sešitu
masová konzerva

tvrdý sýr

kukuřičné lupínky

rohlíky

trvanlivý salám

mražené filé

šunka

vejce

obložené chlebíčky

fazole v konzervě

šlehačkový dort
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Povodně
9. ročník, Rizika ohrožující zdraví
Povodeň je zvýšení hladiny vody, která se nekontrolovaně rozlije po zemském povrchu.

Typy povodní – vyhledat z textu v učebnici typy povodní, zapsat do sešitu (Herink, J.,
Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí. Živelné pohromy. Praha, Fortuna
2002.)


přívalové – vznikají po krátkodobých intenzivních srážkách



mořské – souvisí s prudkými bouřemi způsobenými tropickými cyklonami, nebo
po zemětřesení

Stupeň povodňové aktivity - při povodních je vyhlašována míra povodňového nebezpečí
(spojit k sobě podle významu, možno vyhledat v učebnici)
1.

stav bdělosti – při vydatných deštích trvajících déle než tři dny

2.

stav pohotovosti – při překročení mezních hodnot

3.

stav ohrožení – při vzniku škod, ohrožení životů a majetku

Varování - na nebezpečí povodní jsou obyvatelé upozorněni (vybrat správné tvrzení)


doporučeným dopisem



zvoněním zvonů



kolísavým tónem sirény



místním rozhlasem



nepřerušovaným tónem sirény

Technická opatření – vypsat z učebnice preventivní technická opatření před povodněmi
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výstavba hrází



zalesňování svahů



úpravy koryt, odvodňovací kanály

Osobní prevence
Před povodní - s pomocí učebnice svými slovy vytvořte seznam ochranných opatření,
hrozí-li nebezpečí zatopení vašeho domu


dveře, okna – zajistit pískem



chemikálie – zabezpečit



sousedi – upozornit na evakuaci



domácí zvířata – uvolnit, přemístit na bezpečná místa



elektřina – vypnout



voda, plyn – uzavřít přívod



volné předměty – upevnit



auto – připravit pro výjezd



nábytek – vynést do vyšších míst



připravit zásoby potravin



připravit se na evakuaci

Při povodni - při vznikající povodni dodržujte tyto hlavní zásady (podtrhnout správné
zásady)


prohlédněte si řeku zblízka



jednejte s rozvahou



informujte ostatní



z pilíře mostu uvolněte zaseklé předměty



pomáhejte sousedům, starým a dětem



vyzkoušejte hloubku vody tyčemi



dodržujte zásady opuštění bytu



dodržujte pokyny úřadů



sledujte informace
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Po povodni - vyberte z nabídky ta opatření, která musí udělat rodina, když se vrátí do
rodinného domku po povodni


sklidí úrodu



zjistí rozsah škod a kontaktuje pojišťovnu



okamžitě vyčerpá vodu ze sklepa



nechá zkontrolovat vodu ve studni



zkontroluje stav budovy



zkontroluje rozvod vody, plynu



mrtvé slepice nahází k plotu



zlikviduje zatopené potraviny



úrodu ze zahrádky a mrtvá zvířata uloží do pytlů a dá na určené místo

Zdroj:
Sedláček, M.: Povodně. Učebnice pro 6. ročník základních škol. Albra, 2006.
Herink, J., Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí. Živelné pohromy. Praha,
Fortuna 2002.
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NKC
Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2011 založeno
Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC).
Záštitu nad NKC převzala Fakultní nemocnice v Motole, jakožto člen mezinárodní sítě WHO
Zdravých nemocnic. Aktivity NKC směřují k zavedení mezinárodních a regionálních strategií,
doporučení a akčních plánů za účelem snížení mortality a morbidity dětí. NKC se dále podílí
na edukační a vědeckovýzkumné činnosti.
Struktura NKC:


Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného
zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (CÚP):
Činnost centra se zaměřuje na preventivní aktivity v oblasti úrazů a násilí
v kontextu širokého věkového spektra. CÚP designuje školy v rámci programu
Mezinárodní bezpečná škola.



Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně (KDCHOT):
Aktivity jsou zaměřeny především na problematiku dětských traumat, na systém
sběru úrazových dat a jejich analýzu využitelnou pro hodnocení efektivity a
kvality zdravotní péče či preventivní činnosti.



Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK (ÚZDM):
Činnost ústavu je orientována na problematiku veřejného zdraví a sociální
pediatrii. Součástí ústavu je poradna pro studenty.

NKC je úspěšným žadatelem o grant v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014 programu
CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Projekt s názvem „Podpora činnosti národního,
koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (CZ11-PDP2004-2014)“ byl podpořen částkou ve výši 12 208 817 Kč. MZČR dále přispělo částkou ve výši
3 052 047 Kč. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci prostor NKC, výrobu
mobilních a webových aplikací s preventivní tématikou a tisk metodických a edukačních
materiálů pro širokou veřejnost.
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