Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České

Akreditované kvalifikační kurzy
a akreditované vzdělávací programy
Akreditovaný kvalifikační kurz
Ošetřovatel
Místo konání kurzu
Celková délka kurzu
Teoretická výuka
Praxe
Ukončení kurzu
Doklad o úspěšném ukončení kurzu
Cena kurzu

Odry
712 hodin, 1 školní rok
408 hodin, dopolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole (Po, Út)
304 hodin, dopolední výuka, v nemocnici v Odrách 1 den v týdnu (St)
Praktická a teoretická závěrečná zkouška
Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání pod odborným dohledem
20 000 Kč

Akreditované kvalifikační programy
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Místo konání kurzu
Celková délka kurzu
Teoretická výuka
Praxe
Doklad
Doklad o úspěšném ukončení kurzu
Cena kurzu
Cena zkoušky

Odry
162 hodin, 5 – 6 měsíců
122 hodin, odpolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole
40 hodin, dopolední výuka v MŠ v Odrách, (1 týden)
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky 69-017-M“. Toto osvědčení umožňuje získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“.
7 000 Kč
4 500 Kč (u akreditovaného pracoviště: Montessori Olomouc)

Chůva pro dětské koutky
Místo konání kurzu
Celková délka kurzu
Teoretická výuka
Praxe
Doklad
Doklad o úspěšném ukončení kurzu
Cena kurzu
Cena zkoušky

Odry
65 hodin, 2 měsíce
50 hodin, odpolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole
15 hodin, dopolední výuka v MŠ v Odrách (3 dny v 1 týdnu)
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
„Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky
69-018-M“
3 500 Kč
V jednání (u akreditovaného pracoviště: Montessori Olomouc)

Všechny informace, podklady a tiskopisy najdete na www.cssodry.cz v záložce „Pro uchazeče o studium“, v kategorii „Studijní obory“. Po splnění
předepsaných podmínek jsou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek. Termín odevzdání přihlášky do 31. března 2015, v případě nenaplněnosti kurzů
budou přihlášky přijímány i po tomto termínu a uchazeči budou přijati dle pořadí doručení přihlášky.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České,
1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel: 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz

www.csssodry.cz

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České

Akreditovaný vzdělávací program
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Akreditace vzdělávacího programu je schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
č.j. MSMT-5777/2014-1/249

Základní informace

Po absolvování akreditovaného vzdělávacího programu má absolvent znalosti v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoc dítěti/dětem a péči o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, vedení dětí k hygienickým návykům. Umí
uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte a uplatňuje metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk
dítěte/dětí, zajišťuje aktivity výchovně vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte. Absolvent/ka má praxi v mateřské škole.

Uplatnění absolventa

Absolvent/ka se uplatní jako chůva pro dítě/děti do zahájení povinné školní docházky. Může pečovat o jedno nebo více dětí
v domácím prostředí, které je přizpůsobené k této činnosti.

Forma výuky a místo konání akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah programu je 162 hodin, doba trvání programu je pět až šest měsíců. 122 hodin teoretické výuky probíhá odpoledne v době
13:00 – 18:00 dvakrát týdně ve škole v Odrách, praktická výuka probíhá v rozsahu 40 vyučovacích hodin dopoledne ( jeden týden)
v MŠ Čtyřlístek v Odrách.
Předpokládaný počet účastníků: 10
Zahájení programu: 1. září 2015

Způsob zakončení akreditovaného vzdělávacího programu

Vzdělávání je úspěšně ukončeno vydáním Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Poté absolvent vykoná
závěrečnou zkoušku u autorizované osoby a získá „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky 69-017-M“. Toto osvědčení umožňuje získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“¨.
Cena akreditovaného vzdělávacího programu:
Cena zkoušky (RC Montessori Olomouc):

7 000 Kč
4 500 Kč

Podmínky přijetí do programu
{{ kopie

maturitního vysvědčení
o zdravotní způsobilosti
{{ potvrzení od logopeda – uchazeč musí být bez logopedické vady
{{ doložení motivačního dopisu
{{ výpis z trestního rejstříku
{{ vyplněná a podepsaná přihláška
{{ potvrzení

Termín a místo podání přihlášek

Do 31. března 2015 na adresu školy (přihlášky mohou být posílány i po tomto datu, bude jim vyhověno dle volné kapacity a došlého pořadí).
Podrobné informace, formuláře přihlášky, tiskopis pro lékaře a podrobný plán výuky jsou k dispozici na webových stránkách školy: www.cssodry.cz/stujní obory/akreditované rekvalifikační kurzy/Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M.

Kontakty

SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, e-mail: info@cssodry.cz, tel: 556 730 129, www.csssodry.cz
Montessori Olomouc – rodinné centrum, 1. máje 877/42, 779 00 Olomouc
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České,
1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel: 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz

www.csssodry.cz

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České

Akreditovaný vzdělávací program
CHŮVA PRO DĚTSKÉ KOUTKY
Akreditace vzdělávacího programu je schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
č.j. MSMT-5777/2014-1/249

Základní informace

Po absolvování akreditovaného vzdělávacího programu má absolvent znalosti v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů a poskytování první pomoc dítěti/dětem. Uplatňuje metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, umí řešit situace
v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska, dodržuje základní principy při práci chůvy pro dětské koutky.
Absolvuje praxi v MŠ.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako chůva pro dítě/děti pro dětské koutky. Může pečovat o jedno nebo více dětí v prostředí dětského koutku, který je přizpůsobený k této činnosti.

Forma výuky a místo konání akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah programu je 65 hodin, doba trvání programu jsou dva měsíce. 50 hodin teoretické výuky probíhá odpoledne v době
13:00 – 18:00 dvakrát týdně, praktická výuka probíhá v rozsahu 15 vyučovacích hodin dopoledne (3 dny v jednom týdnu)
v MŠ Čtyřlístek v Odrách.
Předpokládaný počet účastníků: 10
Zahájení programu: 1. září 2015

Způsob zakončení akreditovaného vzdělávacího programu

Vzdělávání je úspěšně ukončeno vydáním Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Poté absolvent vykoná závěrečnou zkoušku u autorizované osoby a získá „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky 69-018-M“.
Cena akreditovaného vzdělávacího programu:
Cena zkoušky (RC Montessori Olomouc):

3 500 Kč
v jednání

Podmínky přijetí do programu
{{ kopie

maturitního vysvědčení
o zdravotní způsobilosti
{{ potvrzení od logopeda – uchazeč musí být bez logopedické vady
{{ doložení motivačního dopisu
{{ výpis z trestního rejstříku
{{ vyplněná a podepsaná přihláška
{{ potvrzení

Termín a místo podání přihlášek

Do 31. března 2015 na adresu školy (přihlášky mohou být posílány i po tomto datu, bude jim vyhověno dle volné kapacity a došlého pořadí).
Podrobné informace, formuláře přihlášky, tiskopis pro lékaře a podrobný plán výuky jsou k dispozici na webových stránkách školy:
www.cssodry.cz/stujní obory/akreditované rekvalifikační kurzy/Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-018-M

Kontakty

SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, e-mail: info@cssodry.cz, tel: 556 730 129, www.csssodry.cz
Montessori Olomouc – rodinné centrum, 1. máje 877/42, 779 00 Olomouc

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České,
1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel: 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz

www.csssodry.cz

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola
svaté Anežky České

Akreditovaný kvalifikační kurz
OŠETŘOVATEL
Akreditace vzdělávacího programu je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR, č.j.:,6874/2014-7/ONP

Základní informace

Po ukončení akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále kurz) a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je účastník kurzu připraven k poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka. V rozsahu své odborné způsobilosti se podílí ve spolupráci s lékařem a pod vedením všeobecné sestry na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu.

Uplatnění absolventa

Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení např. v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v domácí
ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj.

Forma výuky a místo konání akreditovaného vzdělávacího programu

Kurz má rozsah 712 vyučovacích hodin, probíhá dopoledne tři dny v týdnu po dobu jednoho školního roku. Teoretická část má
408 vyučovacích hodin, výuka je ve škole v Odrách (pondělí a úterý). Praktická část má 304 hodin a výuka probíhá v Městské
nemocnici v Odrách (středa).
Předpokládaný počet účastníků: 10 – 20 (praxe ve skupinách po 10)
Zahájení kurzu: 1. září 2015

Způsob zakončení akreditovaného vzdělávacího programu

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické zkoušky a teoretické zkoušky.
Absolvent obdrží Osvědčení, které mu osvědčuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Ošetřovatel (ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.
Cena akreditovaného vzdělávacího programu

20 000 Kč

Podmínky přijetí do kurzu
{{ dovršení

věku 18 let
dokončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělání
{{ zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením
{{ úspěšné

Termín a místo podání přihlášek

Do 31. března 2015 na adresu školy (přihlášky mohou být posílány i po tomto datu, bude jim vyhověno dle volné kapacity a došlého pořadí).
Podrobné informace, formuláře přihlášky, tiskopis pro lékaře a podrobný plán výuky jsou k dispozici na webových stránkách
školy: www.cssodry.cz/stujní obory/akreditované rekvalifikační kurzy/Ošetřovatel.

Kontakt

SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České
1. máje 249/37, 742 35 Odry
www.csssodry.cz, e-mail: info@cssodry.cz, tel: 556 730 129

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České,
1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel: 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz

www.csssodry.cz

