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Rekvalifikační kurz - Chůva pro děti do zahájení školní docházky
Termín konání: 8.10.2018 – 1.6.2019
Akreditace číslo: MSMT-31588/2017-1/614
Rekvalifikační kurz dle aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace.
Kurz je určen pro ženy, které pracují s dětmi nebo v jejich blízkosti a rády by si doplnily kvalifikaci. Dále
je určen všem, kteří mají chuť změnit své stávající povolání a realizovat se v oboru péče o děti. Profesionální
chůva najde uplatnění v dětských skupinách, v rodinách a také v některých MŠ.
Požadované vzdělání: minimálně střední vzdělání s výučním listem
Další vstupní předpoklady:
Dosažení 18 let věku
Trestní bezúhonnost
Dobrý zdravotní stav
Uchazeč musí být bez logopedické vady
Kurz o celkovém rozsahu 160 hodin, 120 hodin výuky a 40 hodin praxe ve smluvních zařízeních.
Místo konání teoretické výuky: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
Cena kurzu je 15500,- Kč, v ceně je započtena zkouška z profesní kvalifikace před autorizovanými
zástupci s předpokladem udělení Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní
docházky.
Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu a termín bude upřesněn v průběhu výuky.
Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně
platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. U kvalifikační zkoušky jsou přítomni dva členové
komise, garant za CCV a všeobecná zdravotní sestra.
Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného KS PK.
Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
Poskytování první pomoci dítěti/dětem. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. Vedení dítěte k
hygienickým návykům. Uplatňování zásad správného 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. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám. Orientace v
pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy. Provozní a hygienická pravidla při
práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.
Popis průběhu praktické výuky: Praktický nácvik, individuální i skupinová simulace rolí a řešení
modelových situací v rozsahu 20 hod. bude realizováno v odborných učebnách CCV.

Praktická výuka v rozsahu 40 hodin bude probíhat ve smluvních zařízeních. Konkrétní termíny a hodiny
budou upřesněny. Cílem praktické výuky je získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka
formou přímé práce s dětmi a vykonáváním konkrétních pracovních činností. Praktická výuka bude
probíhat v souladu s kvalifikačním standardem profesní kvalifikace.
Místa konání praktické výuky: Mateřská škola, nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice; Lentilka integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená 278, 530 09 Pardubice; Miniškolka Sluníčko,
Palackého 2411, Pardubice.
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