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Co Vám nabízíme?
● Zážitkový kurz první pomoci a přípravy na mimořádné události 

pro studenty 2. stupně ZŠ, rozdělený do 4 cyklů po 6 hodinách.

– pro 10–60 žáků

– 5 až 6 hodin na jeden cyklus
(včetně přestávek)

– 6 v certifikátu doložených 
vyučovacích hodin (à 45 min)

● Další základní informace

– S programem přijedeme do Vaší školy a realizujeme jej u Vás.

– Zaměření kurzu: základy první pomoci, nejčastější neúrazové život 
ohrožující stavy, situace odpovídající požadavkům rámcově vzdělávacího 
programu OČMU.

– Připraveny 4 cykly programu o délce 6 hodin. V souladu s RVP je možné 
každý rok realizovat jeden z nich a tak naplnit požadavky RVP.



  

Proč učíme první pomoc 
zážitkem?

● Již dlouho je známo, že běžná školení první 
pomoci odbytá přednáškou či filmem za 1 až 4 
hodiny nemají téměř žádný vliv na 
schopnost poskytnout první pomoc. 

● Účastníci těchto školení jsou znudění, 
demotivovaní a zklamaní. Vytvářejí si o první 
pomoci zavádějící představy – viz 
mýty o první pomoci.

● Při takto vedené výuce se účastník nenaučí to 
nejdůležitější – pracovat s vlastním stresem 
a orientovat se pod tlakem v náročné situaci.

● Není naším zájmem nabízet takovou službu – 
my děláme svou práci poctivě. Více ZDE.

http://www.prpom.cz/category/novinky-kurzy-prvni-pomoci/myty-o-prvni-pomoci/
http://www.prpom.cz/prvni-pomoc-zazitkem/


  

Co se žák naučí během 4 cyklů?
● Cyklus I

– mimořádné události a tísňové volání, varovný signál 
a evakuace

– resuscitace, bezvědomí, krvácení

● Cyklus II

– úrazy hlavy a páteře

– dopravní nehoda, transport raněných

● Cyklus III

– neúrazové stavy, vyšetření

– živelní pohromy

● Cyklus IV

– havárie s únikem nebezpečných látek, požár

– termická poranění (chladem, teplem)

Cykly je možné upravit, aby lépe odpovídaly 
požadavkům školy. Není možné program zkracovat, 
nicméně jeho náplň pro Vás rádi upravíme.



  

Jak kurz probíhá?
● Během kurzu se Vašim studentům věnuje tým profesionálů:

– Hlavní lektor (1) — vede výuku, zajišťuje průběh celé akce

– Lektor maskér (2–4) — podílí se na výuce, připravuje modelové situace

– Fotograf (1) — profesionální fotografie můžete využít pro školní propagaci

– Resuscitační specialista — zodpovídá za výuku život 
zachraňujících úkonů

● Součástí kurzu jsou modelové situace, kdy žáci
v realistických podmínkách poskytují 
první pomoc a aplikují získané dovednosti. 

● Program je velmi interaktivní, bez potíží
udržíme pozornost žáků po celou dobu výuky.

● Po zásahu následuje vždy zpětná vazba, jejímž cílem 
je zlepšování reakcí a dovedností studentů. 
Více informací ZDE.

● Na konci kurzu obdrží každý žák 
certifikát o účasti a praktický dárek.

http://www.prpom.cz/prpom-ken-braveman/
http://www.prpom.cz/prvni-pomoc-zazitkem/zazitkova-pedagogika/


  

Kolik to bude stát?
● Cenu pro Vás připravíme po upřesnění zakázky.

– Předem je třeba uhradit zálohu 40 %. Nejsme plátci DPH.

● Co je v ceně?

– náklady na materiál a maskování poranění 
(včetně zdravotnického materiálu, 
se kterým žáci ošetřují figuranty)

– cestovní náklady

– 3–6členný lektorský tým

– výukové materiály 
● jsou modulární a dají se během

další výuky postupně rozšiřovat

– certifikát pro každého žáka

– malý praktický dárek

– kvalitně zpracované fotografie



  

Vzkazy od našich klientů:

Na našem třítýdenním táboře zanechal tým 
PrPom velký dojem. Největší zážitky jsou 

určitě z přepadové akce, která proběhla hned 
ráno. Den začal opravdu netradičně a stejně 

tak pokračoval až do večera. 

Nejvíce se mi líbil přístup členů týmu, kteří 
udrželi děti koncentrované po celý den. 
Nenásilnou, hravou a hlavně praktickou 

formou si děti mohly vše vyzkoušet a naučit se. 

Prošli jsme většinu táborových zranění, které 
by se mohly stát, a věřím tomu, že reakce dětí 

i vedoucích při opravdovém zranění by byla 
mnohem lepší než před kurzem.

Dominika Zábranská, hlavní vedoucí
TOM Světlušky 190 34, letní dětský tábor

„Lektoři PrPom byli skvěle připravení a práce 
s dětmi různého věkového spektra jim 
nečinila žádný problém. Každá část výuky byla 
protkána praktickými ukázkami, při kterých si 
každý zkusil úkony nutné k správnému ošetření. 
Mezi výukové bloky bylo zařazeno i mnoho her, 
které děti seznamovaly např. s obsahem 
lékárničky či správným přenosem zraněných.

Simulace byly co nejreálnější, včetně skvělého 
maskování. Nově získané dovednosti, si tak 
každý mohl zkusit v téměř reálu.

Bylo to drsné, bylo to náročné a bylo to 
skvělé!“

Kristýna Menclová (Tynus), vedoucí tábora
(Skautský tábor střediska Stará Boleslav)



  

A to je vše!

Těšíme se na spolupráci 
a především na to, až 
zjistíte, že kurzy s námi 
jsou prostě pohoda...

Pokud máte zájem nebo nápad, 
ozvěte se nám, rádi to s Vámi probereme.

Ondřej Koudela — ondrej.koudela@prpom.cz, 724 023 174

Michal Macourek — macourekm@prpom.cz, 728 250 014
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