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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

ze dne 29. září 2016 
 

k tématu  

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

NÁPLŇ A ORGANIZACE DNE 30. ZÁŘÍ 2016 

 

Dne 30. září 2016 se na základě pokynu MŠMT ČR uskuteční teoretické a praktické školení 

pro případ výskytu mimořádných událostí.  

Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) je součástí vzdělávacích programů, 

kterou na pokyn MŠMT mají školy zařazenu do svých učebních plánů. Je povinností žáků 

jednou ročně tento předmět absolvovat, aby si osvojili danou tematiku ochrany osob (činnosti 

integrovaného záchranného systému, varovné signály a činnost po jejich vyhlášení, evakuace, 

tísňové volání, poskytování 1. pomoci, ochrana osob před následky živelních pohrom, ochrana 

před únikem nebezpečných látek aj).  

 

Účast na těchto hodinách je povinná pro všechny žáky denního studia oboru Ekonomika a 

podnikání (třídy 1. AM, 2. AM, 3. AM, 4. AM) a oboru Obchodní akademie (třídy 1. AO,  

2. AO, 3. AO). V případě, že se žák/yně OČMU nezúčastní, musí doložit svou nepřítomnost 

potvrzením od lékaře. Znalost tohoto tématu pak doloží zpracováním prezentace na zadané 

téma a složením odborných testů, které musí splnit minimálně na 90 %. Testování bude 

probíhat ve vyhlášených termínech v odpoledních hodinách.  

 

Náplň (3 oblasti): 

 

1. téma: Stav ohrožení  - zásady chování při živelních pohromách, tísňová volání 

        

2. téma:  První pomoc – praktické ukázky a nácvik první pomoci, zajištění první  

pomoci v terénu (nouzová řešení)  

 

3. téma:  Výchova a prevence v oblasti požární ochrany, při dopravní nehodě  

a živelné katastrofě  

      

4. téma: Nebezpečné chemické látky – použití ochranné masky, ochranné prostředky 

 

5. téma:  Práce s mapou a buzolou 

 

Všechna témata jsou zabezpečena pracovníky Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. 
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Organizace dne: 

8:00 hod.    sraz všech žáků u vlakového nádraží (město) v Litoměřicích 

8:25 hod.   společný odjezd do Ústí nad Labem 

9:00–15:00 hod.  Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem 

15:40 hod.   návrat 
 

Třída 
1. blok Přestávka 2. blok + 3. blok 

9:00 – 12:00 hod. 12:00-12:30 h 12:30 – 15:00 hod. 
 

    1. AM 

 

1. AO 

 

2. AM 

 

2. AO 

 

 

 
 

 

    3. AM 

 

3. AO 

 

    4. AM 

 

 

Stav ohrožení   
 

Výchova a prevence 

v oblasti požární 

ochrany, při dopravní 

nehodě  

a živelné katastrofě 

 

Práce s mapou  

a buzolou 

 

 

První pomoc 

 

Nebezpečné chemické 

látky 

  

 

První pomoc 

 

Nebezpečné chemické látky 
 

 

 

 

 

 

 

Stav ohrožení   
 

Výchova a prevence v oblasti 

požární ochrany, při 

dopravní nehodě  

a živelné katastrofě 

 

Práce s mapou a  

buzolou 
 

 

Pedagogický dohled:   

 L. Folbergerová, DiS., Bc. Miluše Kahounová, Mgr. Pavel Hrubý, Mgr. Olga 

Maťáková, Mgr. Petra Vaňková, M. Zabilanská 

 

Zpracovala: Magda Zabilanská, zást. řed. 

 

Litoměřice 27. září 2016 

 

Schválil: 

 

 

Mgr. Miroslav Pokorný 

ředitel školy 

 


