
 

Nabídka kvalifikačního kurzu 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)  
se zkouškou profesní kvalifikace 

rekvalifikační kurz MŠMT č. 28929/2015-1/699 

1. Komu je kurz určen a co absolvent kurzu získá 

Rádi byste pracovali s malými dětmi jako chůvy, ale nemáte potřebné znalosti a dovednosti nebo si 

potřebujete doplnit kvalifikaci pro výkon tohoto povolání? Nabízíme vám kurz pod vedením zkušených 

pedagogů, psychologů, sociologů i zdravotníků.  

Kvalitní profesní příprava je prvotní podmínkou, abyste tuto práci byli schopni vykonávat dobře, abyste 

byli schopni vytvořit dětem klidné, příjemné a bezpečné prostředí pro jejich rozvoj a podpořit jejich 

zdravotní, citový, společenský i duševní vývoj.  

Osvědčení o profesní kvalifikaci, které získáte úspěšným složením závěrečné zkoušky, má celonárodní 

platnost a prokazuje, že jste kompetentní vykonávat povolání chůvy nebo žádat o živnostenské 

oprávnění. Můžete pracovat jako chůvy v mateřských školách (personální podpora MŠ, výzva 

č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I.), dětských skupinách, mateřských centrech či v domácnostech.  

 

Součástí kurzu je odborně řízená praxe v jeslích, v mateřských školách nebo dětských zařízeních, 

kterou vám zajistíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu! 

Lektoři kurzu (psychologové, pedagogové, sociologové, odborný zdravotnický personál) mají 

vysokoškolské vzdělání a dlouholeté zkušenosti v oblasti školství, sociálních služeb i zdravotnictví. 

Vstupní předpoklady:  střední vzdělání, 20 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady, 

odpovědnost, spolehlivost a láska k dětem. 

 

2. Informace o kurzu a jeho organizaci 

Kurz má akreditaci MŠMT č. 28929/2015-1/699 a jeho obsah je v souladu s kvalifikačním standardem 

dle Národní soustavy kvalifikací ČR. 

Rozsah kurzu: 92 hodin prezenční výuky a 68 hodin odborně řízené praxe v jeslích, 

mateřských školách nebo dětských zařízeních 

Termín konání: 26. 9. 2016 – 1. 12. 2016, výuka v Po, Út, Čt od 14:00 do 18:00 hodin, praxe 

dle domluvy 

Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-

Místek (v budově Domova mládeže SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek) 

 v případě poptávky možnost otevření kurzů v Novém Jičíně, Třinci, Ostravě 

Cena: 11.690,- Kč 



 
 

Ukončení kurzu: závěrečná zkouška z profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, u autorizované osoby (č. autorizace 2016/25) 

https://www.vzdelavaci-kurzy.eu/slozka/certifikaty/ 

Výstup kurzu: potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 

 osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky 

(69-017-M) 

 

3. Obsahová náplň kurzu 

• 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 zdravého životního stylu podle věku dítěte 

• uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte / děti 

• řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 

• uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 

• orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 

• provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 
 

4. Kontakty pro bližší informace a přihláška  

Plánujeme otevřít další běhy kurzů, proto svůj zájem můžete projevit i v případě, že Vám nabízený 

termín nebo místo nevyhovuje. 

Kontakty pro zodpovězení Vašich dotazů: 

Organizační dotazy: 

Mgr. Ludmila Muchová,  

KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek,  

tel.: 595 538 047; mob.: 608 710 691; ludmila.muchova@kvic.cz  

 

Odborné dotazy: 

PaedDr. Anna Jakobová 

Františka Prokopa 196, Frýdek-Místek,  

mob. 732 349 654, jakobova4@seznam.cz 

 

Způsob přihlašování: 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku (viz níže) odešlete poštou na adresu 

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,  

Nový Jičín, příspěvková organizace,  

odloučené pracoviště Frýdek-Místek                                 

28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

 

nebo ji po vyplnění a podepsání odešlete naskenovanou na e-mail ludmila.muchova@kvic.cz 

 

  



 
 

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, 
příspěvková organizace, odloučené pracoviště Frýdek-Místek                                 
28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 62330403 

 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte poštou na výše uvedenou adresu nebo naskenovanou na e-mail 
ludmila.muchova@kvic.cz 

 

Závazná přihláška na kvalifikační kurz v roce 2016 

 

Název studia 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky se zkouškou 
profesní kvalifikace (69-017-M) 

Číslo akce 2019821650 
Datum konání 26. 9. 2016 až 1. 12. 2016 
Místo konání KVIC, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

 

Jméno, příjmení, titul   
Datum narození (prvních 6 čísel RČ)  
Funkce a aprobace  
Číslo mobilního telefonu  
Osobní e-mail  
Adresa vč. PSČ  

 

 

Účastnický poplatek 11 690,- Kč 

Hradí – účastník 
(převodem na účet na základě 
vystavené faktury) 

úhrada v plné výši          � 11 690,- Kč 

úhrada ve 2 splátkách   � 
1. splátka 7 000,- Kč 
2. splátka 4 690,- Kč 

Hradí – zaměstnavatel 

(převodem na účet na základě 
vystavené faktury) 

úhrada v plné výši          � 11 690,- Kč 

úhrada ve 2 splátkách   � 
1. splátka 7 000,- Kč 
2. splátka 4 690,- Kč 

 

 

V --------------------------------   dne  ----------------------------- -----------------------------------
  podpis účastníka 
 
 
 
 

U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení, při obdržení storna do 14 
kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny studia, na pozdější storno nebude 
brán zřetel. Storno lze provést pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, 6 číslic RČ, číslo studia, název a 
termín). Den zahájení studia se nezapočítává do lhůty pro storno. 
KVIC ručí za ochranu osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů. 


