Otázky z předmětu 
Základy zdravotních nauk 

  1. Školní družiny, dětská hřiště
  2. Zotavovací akce školních dětí, vycházky, výlety 
a zájezdy
  3. Zaměření a obsah zdravotní výchovy na škole
  4. Metody zdravotní výchovy
  5. Výchova ke zdravému způsobu života
  6. Přehled požadavků na výživu dítěte mladšího školního věku
  7. Voda ve výživě školního dítěte, pitný režim,  fluoridace pitné vody
  8. Bílkoviny ve výživě školního dítěte
  9. Tuky ve výživě školního dítěte
10. Sacharidy ve výživě školního dítěte, vláknina potravy
11. Vitamíny ve výživě školního dítěte
12. Vitamín A a karoteny
13. Vitamín D
15. Vitamín E
16. Vitamíny skupiny B
17. Vitamín C
18. Vápník a fosfor ve výživě
19. Železo ve výživě
20. Draslík, fluor a jód ve výživě
21. Sodík ve výživě
22. Význam zeleniny ve výživě
23. Význam ovoce, ořechů a luštěnin ve výživě
24. Výživová doporučeni
25. Výživové chování
26. Zvláštnosti a rizika výživy školáků
27. Stravovací a pitný režim ve škole
28. Výchovná hlediska školního stravování
29. Spolupráce školy a školní jídelny
30. Výchova k nekouření
31. Zdravotní následky kouření
32. Kouření dětí a mládeže, výchovné nekuřácké programy pro děti a mládež
33. Výchova protialkoholní
34. Výchova protidrogová
35. Výchova sexuální a výchova k rodičovství
36. Výchova k prevenci nádorových chorob
37. Výchova k prevenci srdečně cévních chorob hromadného výskytu
38. Výchova k prevenci infekce virem AIDS
39. Zdravotní stav obyvatelstva České republiky 
a možnosti jeho ovlivnění
40. Choroby srdečně cévního systému a možnosti 
jejich prevence
41. Zhoubné nádory a jejich prevence
42. Otylost, cukrovka, zubní kaz
43. Úrazy	
44. Nemoci a poruchy dýchacího ústrojí	
45. Nemoci a poruchy trávicího ústrojí	
46. Nemoci a poruchy kůže	
46. Kožní parazité	
47. Nemoci srdce a krevního oběhu, onemocnění krve






48. Poruchy a nemoci močového ústrojí
49. Dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce
50. Neurosy a jejich příznaky
51. Epilepsie
52. Záněty mozku a mozkových plen, nádory mozku, pedagogický přístup k dítěti po úrazu, zánětu nebo operaci mozku
53. Poruchy a nemoci oka, poruchy a nemoci ucha
54. Dítě se smyslovou poruchou nebo vadou ve škole
55. Alergie
56. Základní pojmy z infektologie
57. Původci infekčních chorob, epidemiologický řetězec
58. Přehled nákaz přenášených vzduchem
59. Přehled alimentárních nákaz
60. Salmonelosy
61. Bakteriální otravy
62. Virový zánět jater a škola
63. Střevní parazité
64. Klíšťový zánět mozku
65. Nemoci přenášené členovci (mimo klíšťový zánět mozku)
66. Vzteklina
67. Tetanus
68. Přehled anthropozoonos
69. Bolesti na hrudníku
70. Bolesti břicha
71. Zácpa a průjem, změny ve stolici, zvracení
72. Nápadný výskyt modřin
73. Bolesti hlavy
74. Technika nepřímé srdeční masáže
75. Technika umělého dýchání z úst do úst
76. Cizí těleso v dýchacích cestách a jeho odstranění
77. Kdy zahajujeme a kdy ukončujeme  kardiopulmonální resuscitaci
78. Autotransfusní poloha
79. Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u novorozenců, kojenců, batolat a dětí předškolního věku
80. Nejčastější chyby při kardiopulmonální resuscitaci
81. Rizika pro zachránce při poskytování první pomoci (zejména při kardiopulmonální resuscitaci),
jejich zmírnění či odstranění
82. Postup při stavění velkého krvácení
83. Protišoková opatření - pravidla a výjimky
84. První  pomoc při poleptání
85. První pomoc při otravách a požití otravných látek
86. První pomoc.při popáleninách
87. První pomoc při omrzlinách
88. První pomoc při poranění či poleptání oka
89. První pomoc při poranění pohybového ústrojí
90. První pomoc při hadím uštknutí či pobodání jedovatým hmyzem
91. První pomoc při úpalu a úžehu
92. Zásady ošetřování dítěte s horečkou, první pomoc při horečnatých stavech
93. První pomoc při akutních alergických stavech

