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Rekvalifikační kurz 

 

69-017-M  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
 

Zahájení kurzu: 4. 11. 2016  

Minimální počet účastníků pro realizaci rekvalifikačního kurzu je 6. 

 

Rozsah kurzu: 161 hodin (Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v 

dopoledních i odpoledních hodinách.)  

 

Doba realizace kurzu: listopad - duben 

 

Cena kurzu: 9 600,-Kč 

 

Pokyny pro zaplacení kurzu: převodem na účet 107-5235870257/01, VS: 1702, specifický 

symbol: rodné číslo. Platba musí být provedena nejpozději 14 dní před termínem zahájení kurzu. 

 

Vstupní předpoklady: 

 minimálně ukončené základní vzdělání.  

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - 

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101721&kod_sm1=20)   

 uchazeč musí být bez logopedické vady   

 

Profil absolventa 

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 

179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

(69-017-M) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.   

 

Výsledky vzdělávání 

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen: 

 Dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů, 

 poskytovat první pomoc dítěti/dětem, 

 pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, 

 vést dítě k hygienickým návykům, 

 uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte, 

 uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, 

 řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, 

 uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, 

 dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám, 

 orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, 

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

Možnosti pracovního uplatnění absolventa 

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice: 

 

 Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní 

docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte). 

 

Místo konání:  

Gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola, Denisova 3, 751 52 Přerov 

   

Informace a kontakty:  e-mail: kreplova@gjb-spgs.cz, tel.: 581 291 207     
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