
Název: Základy v poskytování první pomoci Název: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Popis: Popis:

Určeno pro: žáky ZŠ a SŠ Určeno pro: pracovníky v sociálních službách a veřejnost

Délka trvání: 2 vyučovací hodiny Délka trvání: 157 vyučovacích hodin

Cena: 50,- Kč za žáka Cena: od 5.000,- Kč do 7.900,- Kč za osobu

Termín: průběžně / dle domluvy Termín: jaro 2022

Poznámka: Poznámka:

Název: Základy v poskytování první pomoci 

Popis:

Určeno pro: pedagogické pracovníky a veřejnost

Délka trvání: 4 vyučovací hodiny

Cena: 200,- Kč za osobu

Termín: průběžně / dle domluvy

Poznámka:

Název: Udělej to pro sebe

Popis:

Určeno pro: žáky SŠ

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena: 300,- Kč za kurz

Termín: průběžně / dle domluvy

Poznámka:

Název: Prevence syndromu vyhoření

Popis:

Určeno pro: pracovníky v sociálních službách a veřejnost

Délka trvání: 6 vyučovacích hodin

Cena: 600,- Kč za osobu

Termín: průběžně / dle domluvy

Poznámka:

Název: Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Popis:

Určeno pro: pedagogické pracovníky a veřejnost

Délka trvání: 40 vyučovacích hodin

Cena: od 2.000,- Kč do 3.900,- Kč za osobu

Termín: průběžně / dle domluvy

Poznámka:

A - NEAKREDITOVANÉ KURZY B - AKREDITOVANÉ KURZY MPSV

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN

NABÍDKA KURZŮ PRO ROK 2021 / 2022

Kurz je zaměřen na praktický výcvik v poskytování laické první pomoci. Obsahem je 

zhodnocení situace, nácvik ošetření různých druhů ran a zlomenin a zaškolení 

v kardiopulmonální resuscitaci.

Minimální počet 5 osob. V případě nižšího počtu je stanovena minimální cena za kurz 

3.000,- Kč.

Hlavním cílem kurzu je naučit rozeznat druh zranění, onemocnění, aktuálního problému 

(šok, alergická reakce, epileptický záchvat), umět poskytnout kvalitní před lékařskou první 

pomoc, zvládnout péči o nemocné a osvojit si práva a povinnosti zdravotníků 

zotavovacích akcí a základy zdravotní dokumentace.

Minimální počet 7 osob - cena 3.900,- za osobu. V případě většího počtu účastníků se 

cena za kurz snižuje v daném intervalu.

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v 

sociálních službách. Je zaměřen na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péči 

a pečovatelskou činností o osoby se sníženou soběstačností způsobenou věkem, 

chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.

Minimální počet 7 osob - cena 7.900,- za osobu. V případě většího počtu účastníků se 

cena za kurz snižuje v daném intervalu.

Kurz je zaměřen na získání základních vědomostí a praktických dovedností v oblasti 

laické první pomoci. Obsahem je seznámení se se základním rozdělením ran a zlomenin, 

ukázkou jejich ošetření. Součástí kurzu je i nácvik umělého dýchání a masáže srdce.

Minimální počet 10 žáků. V případě nižšího počtu je stanovena minimální cena za kurz 

500,- Kč.

Kurz je zaměřen na praktický výcvik v poskytování laické první pomoci. Obsahem je 

zhodnocení situace, nácvik ošetření různých druhů ran a zlomenin a zaškolení 

v kardiopulmonální resuscitaci.

Minimální počet 8 osob. V případě nižšího počtu je stanovena minimální cena za kurz 

1.600,- Kč.

Edukační program pro střední školy. Cílem projektu je poskytnout dívkám 

a ženám dostatek informací a naučit je metodě samovyšetřování prsů. DALŠÍ ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
PODLE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín

OBJEDNÁVKA ÚČASTI
Doručením přihlášky na adresu školy
Zasláním přihlášky e-mailem na adresu szsdecin@szsdecin.cz
Přihláška ke stažení: https://szsdecin.cz/formulare/

KONTAKT
Vedoucí vzdělávacího centra C+: Mgr. Ivana Lišková

PhDr. Pavla Turková
Tel. 412 709 351

Koordinátoři vzdělávacího centra C+: Mgr. Ivana Lišková


