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POZVÁNKA 
na vzdělávací akci pro pedagogy mateřských škol 

 

„Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku“ 
Seminář je akreditován MŠMT 373/2017-1-139 v DVPP 

 

Která se koná v úterý 24. října 2017 od 13:00 hodin, 

v Písku (místo konání bude upřesněno podle počtu 

přihlášených účastníků) 

Seminář obsahuje dva samostatné tematické bloky – první pomoc u dětí předškolního věku a 
nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku. Hodinová dotace: 4,5 hodiny (celé 
hodiny). Po absolvování obdrží pedagogové osvědčení o absolvování akce akreditované 
MŠMT 373/2017-1-139 v DVPP. Provozní zaměstnanci absolvováním první části splní 
podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6. Obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu první pomoci. 

Obsah kurzu: 

1. Vybavení lékárničky v MŠ, problematika léčiv a podávání léků u dětí předškolního 
věku. 

2. Základy resuscitace u dětí (praktický nácvik na resuscitačních figurínách) při dušení 
cizím tělesem, srdeční masáž. Novinky dle Guidellines 2015. 

3. Správné ošetření nejčastějších úrazů u dětí předškolního věku (krvácejících ran v 
obličejové a vlasové části hlavy, odřenin, komoce mozkové). 

4. První pomoc u náhlých stavů - píchnutí hmyzem (vosou, včelou), anafylaktický šok, 
astma bronchiale, epilepsie, hysterie. 

5. Onemocnění horních cest dýchacích - bílá vs. zelená rýma, kašel. 
6. Zvracení a průjmovitá onemocnění dětí předškolního věku (příznaky, příčiny - 

rotaviry, salmonela), příznaky dehydratace u dětí - opatření v MŠ. 
7. Infekční onemocnění doprovázená vyrážkou - neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, 

impetigo, syndrom HMFD - opatření v MŠ. 
8. Parazitární onemocnění - veš dětská, roup dětský - opatření v MŠ. 
9. Akutní otravy u dětí předškolního věku (co dělat, když dítě pozře podezřelé bobule, 

houby, léky atd.). 

http://www.sorp.cz/


 

Lektoři:   

1. Pracovníci společnosti PMeduca, www.pmeduca.com .  
2. Všechny lektorky mají dlouholeté zkušenosti z pedagogické i zdravotnické praxe (jsou 

pedagožkami a zdravotnicemi v jednom s praxí v nemocnici). 
3. Znají problematiku první pomoci a nemocnosti v MŠ (dlouholeté zkušenosti s 

pořádáním kurzů první pomoci pro pedagogy v MŠ a také s aktuální problematikou 
infekčních onemocnění v MŠ). 

4. Kurzy jsou z velké části praktické a účastníci si vše nacvičí. Kurz doprovází PW 
prezentace a obrázková dokumentace. 

5. Téma kurzu je PRVNÍ SVÉHO DRUHU na trhu seminářů akreditovaných MŠMT. 

 

Organizační garant:   SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO, kontaktní osoba: Ing. Taťána 

Mládková, tel. 775 039 600, email: mladkova@sorp.cz 

 

Organizační pokyny:  

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající 
organizace.  

2. Cena semináře je 500Kč/osobu. 

Příspěvek na neinvestiční činnost Svazku obcí regionu Písecko za účastníka (účastníky) 
uhraďte ve prospěch účtu SORP 644682369/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 
IČ vysílající organizace, do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte  „školení MŠ –„ a vaše 
příjmení. 

3. Přihlásit je možné: 

a) emailem na adresu mladkova@sorp.cz s uvedením titulu, jména, příjmení, data a místa 
narození (pro vystavení certifikátů) 

c) telefonicky na tel. 775 039 600 

4. Přihlášení Vám potvrdíme emailem nebo telefonicky.  

5. Nezúčastníte-li se akce po předchozím přihlášení, pošlete za sebe náhradníka (zašlete i 
registrační údaje), popř. sdělte pořadateli.  

6. Drobné občerstvení zajištěno. 

7. Termín pro přihlášení je do konce září 2017. 

 

 

Na Vaši účast se těší 

 

Ing. Taťána Mládková,  

Svazek obcí regionu Písecko 
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