
Traumatologický plán 6401 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ D6401-51

Název procesu/dokumentu: Číslo
procesu:

Vlastník
procesu:

Platnost od: Vyhotovil/la: Schválil/a: Označení
dokumentu:

TRAUMATOLOGICKÝ  PLÁN
poskytnutí první pomoci a zabezpečení přepravy zraněných nebo postižených

nevolností do zdravotnického zařízení pro střední školu.

1/ V případě úrazu nebo nevolnosti žáků školy 
odpovídá za zajištění včasného ošetření postiženého a dle potřeby za jeho dopravu do zdravotnického
zařízení jeho vyučující nebo zaměstnanec, který vykonává dohled nad žáky. 

2/ V případě úrazu zaměstnance školy 
za provedení uvedených úkonů odpovídá přítomný nadřízený, nebo přítomní spolupracovníci.

3/ V případě úrazu či onemocnění nezletilého žáka                   
jeho vyučující nebo zaměstnanec, který vykonává dohled nad žáky po ošetření žáka zajistí, aby byl
neprodleně informován zákonný zástupce žáka. V případě, že zdravotní postižení vyžaduje lékařské
ošetření či vyšetření, nebo odchod žáka domů, zajistí doprovod žáka. Pro doprovod žáka prvořadě
vyzve zákonného zástupce žáka. V neodkladném případě  zajistí doprovod žáka zletilou osobou, která
je v pracovněprávním vztahu ke škole. V mimořádném případě odvoz žáka zajistí automobilem školy.

4/  V případě závažného úrazu či zdravotního postižení žáka či zaměstnance
je nutno zajistit pro poskytnutí první pomoci zaměstnance, který ovládá předlékařskou první pomoc a
linkou  tísňového volání  přivolat  zdravotní  záchrannou  službu,  která  zajistí  dle  potřeby  i  transport
postiženého do zdravotnického zařízení.

5/ Předlékařskou první pomoc při závažnějším zranění či zdravotním postižení ovládají:              
Mgr Jiří Hozák, Mgr. Petra Novotná, Bc. Žaneta Smékalová, Mgr. Ivana Mikesková, 
Bc. Tomáš Krutský, Jiří Blažek.

6/  PRO POSKYTOVÁNÍ  PRVNÍ  POMOCI
JSOU  URČENY  PROSTORY,  KDE  JSOU
LÉKÁRNIČKY PRVNÍ POMOCI:
a/  Budova Na Bojišti 15 Kancelář technického úseku a  kabinet TV -přenosná
b/  Budova Na Bojišti 15a Kancelář  a   autodílna 
c/  Budova Beskydská 3 Kancelář v přízemí a  kancelář v I.patře  
d/  Budova Beskydská 1 Dílna č.16 a  tělocvična

7/   V     PŘÍPADĚ  ZÁVAŽNÉHO  ÚRAZU  
BUDOU NEPRODLENĚ VYROZUMĚNI
Ředitel školy Ing. Zdeněk Krabs,Ph.D. kl. 33
ZŘ  Ing. Daniela Hejátková   kl. 34

8/  Důležitá telefonní čísla
Zdravotní záchranná služba – tísňové volání                                  155
Linka tísňového volání – jednotné evropské číslo 112
Policie České republiky – tísňové volání                                         158
Městská policie – tísňové volání                                                      156
Hasičský záchranný sbor LK – ohlašovna požáru                         150
Zdravotní záchranná služba LK 482 711 011  

485 100 155
Elektrický proud                     hlášení poruch               840 850 860
Plyn                                        hlášení poruch 1239
Voda                                       hlášení poruch 840 111 111
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TRAUMATOLOGICKÝ  PLÁN
poskytnutí první pomoci a zabezpečení přepravy zraněných nebo postižených

nevolností do zdravotnického zařízení pro mateřskou školu.

1/ V případě úrazu nebo nevolnosti dítěte mateřské školy 
odpovídá za zajištění včasného ošetření postiženého a dle potřeby za jeho dopravu do zdravotnického
zařízení učitel, který vykonává dohled nad dětmi. 

2/ V případě úrazu zaměstnance školy 
za provedení úkonů dle bodu 1/ odpovídá přítomný nadřízený, nebo přítomní spolupracovníci.

3/ V případě úrazu či onemocnění dítěte                
učitel,  který vykonává dohled nad dětmi, po ošetření dítěte zajistí,  aby byl  neprodleně informován
zákonný zástupce dítěte. V případě, že zdravotní postižení vyžaduje lékařské ošetření či vyšetření,
nebo odchod dítěte domů, zajistí doprovod dítěte zákonným zástupcem dítěte. 

4/  V případě závažného úrazu či zdravotního postižení dítěte či zaměstnance
je nutno zajistit pro poskytnutí první pomoci zaměstnance, který ovládá předlékařskou první pomoc a
linkou  tísňového volání  přivolat  zdravotní  záchrannou  službu,  která  zajistí  dle  potřeby  i  transport
postiženého do zdravotnického zařízení.

5/ Předlékařskou první pomoc při závažnějším zranění či zdravotním postižení ovládají:              
všechny učitelky mateřské školy. 

6/ Pro poskytování první pomoci jsou určeny prostory, kde jsou lékárničky první pomoci:
prostory mateřské školy.

7/   V     PŘÍPADĚ  ZÁVAŽNÉHO  ÚRAZU  
BUDOU NEPRODLENĚ VYROZUMĚNI
Ředitel školy Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. kl. 33
Vedoucí učitelka MŠ Radomíra Hubečková kl. 22
ZŘ                    Ing. Daniela Hejátková kl. 34

8/  Důležitá telefonní čísla
Zdravotní záchranná služba – tísňové volání                                  155
Linka tísňového volání – jednotné evropské číslo 112
Policie České republiky – tísňové volání                                         158
Městská policie – tísňové volání                                                      156
Hasičský záchranný sbor LK – ohlašovna požáru                         150
Zdravotní záchranná služba LK 482 711 011  

485 100 155
Elektrický proud                     hlášení poruch               840 850 860
Plyn                                        hlášení poruch 1239
Voda                                       hlášení poruch 840 111 111
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