PaedDr. Anna Jakobová, Františka Prokopa 196, 739 42 Frýdek-Místek
___________________________________________________________________________

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se zkouškou
profesní kvalifikace na základě rozhodnutí MPSV, č. autorizace 2016/25

Rekvalifikační kurz MŠMT č. 28929/2015-1/699
(92 hodin teorie a 68 hod praxe)
Naskýtá se možnost získání finančního příspěvku v rámci zvolené rekvalifikace, po
schválení a posouzení odborné komise Úřadu práce ČR, většinou na základě příslibu
budoucího zaměstnavatele.
Obsahová náplň kurzu:
-dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
- poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- poskytování první pomoci dítěti/ dětem
- péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
- vedení dítěte k hygienickým návykům
- uplatňování zdravého životního stylu podle věku dítěte
- uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
- řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
- uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
-orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
- provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
-odborně řízená praxe probíhá převážně v jeslích a mateřských školách
Uplatnění absolventů:
- při práci ve firemních, soukromých i státních školkách, dětských skupinách
- profesní péče o děti v domácím prostředí, v mateřských centrech, práce na živnost
- v jeslích a v nově vznikajících mikro-jeslích, mini-školkách aj.
Přednosti kurzu:
dlouhodobé zkušenosti s akreditovanými kurzy MŠMT v oboru
Vstupní předpoklady: střední vzdělání, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady
Termín konání kurzu: 2.10.2017-26.11.2017, profesní zkoušky - 5. a 7.12.2017
Místo konání kurzu:
KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava
výuka Po, St, Čt od 13.15 do 17.35 hodin
Vyučující:
psychologové, pedagogové, sociologové, odborný zdravotnický
personál
Cena (neplátce DPH): 11 690,-Kč včetně zkoušky profesní kvalifikace/ platba na 2-3 x/
Ukončení kurzu:
Způsob platby:

potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Osvědčení o získání profesní kvalifikace je srovnatelné v zemích
Evropské unie
bankovním převodem ČSOB 213596581/0300, nebo přímá platba

Kontakt: tel. 595 174 336
Mobil: 732 349 654,
Email: jakobova4@seznam.cz
www.vzdelavaci-kurzy.eu

PaedDr. Anna Jakobová, Františka Prokopa 196, 739 42 Frýdek-Místek
Závazná přihláška do kurzu
Kurz je akreditován MŠMT a má celostátní platnost, součástí kurzu bude i zkouška profesní
kvalifikace
Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:____________________

pracoviště:

______________________

bydliště_____________________________________________________________________
e-mail:

________

Telefon:_______________________________
Přihlašuji se do kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který se
uskuteční v období 2.10.2017-26.11.2017
Místo konání:
Cena kurzu při rozsahu 160 hod
Přihlášky zasílejte na adresu:

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196,
739 42 Frýdek – Místek, Chlebovice

Platbu proveďte v hotovosti v den zahájení kurzu, nebo převodem na účet číslo
ČSOB 213596581/0300

Datum

Podpis

