Akreditovaný kurz pro instruktory dětského plavání – 2022
Rozsah: 12denní kurz + 2 dny závěrečná zkouška u autorizované osoby
Místo konání: Beroun – Baby club Ploutvička, Praha – FTVS UK, Tyršův dům,
Praha - Plavecký areál Jedenáctka
Termín konání: srpen 2022 – listopad 2022
Vedoucí kurzu: PhDr. Tereza Nováková PhD, Martina Kajerová,
PaedDr. Irena Čechovská CSc., Mgr. Jan Sedláček, MUDr. Petr Kašpar,
Mgr. Martina Hacklová, Mgr. at Mgr. Alexandra Pavlátová Sedmihradská
Cena pro členy Aliance: 25.000 Kč (kurz včetně zkoušky)
Cena pro nečleny:

28.000 Kč (kurz včetně zkoušky)

Rekvalifikační program směřující k profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání zakončený
zkouškou u autorizované osoby Aliance dětského plavání.
Platná akreditace u MŠMT ČR z 3/2019, udělena autorizace u MŠMT ČR 11/2016.

Termíny jednotlivých výukových bloků najdete v aktuální termínové listině.
Kurz je určen pro nové instruktory dětského plavání, kteří se dětskému plavání chtějí věnovat
profesionálně. Součástí kurzu jsou přednášky, praktické nácviky dovedností na suchu
i ve vodě, hospitace, přímá praxe, příprava na autorizované zkoušky, samotná zkouška
u autorizované osoby Aliance dětského plavání. Rozložení kurzu je blokové.
Díky jeho praktickému zaměření jsou výsledkem nejen získané znalosti, ale zejména
dovednost vést lekce dětského plavání pro kojence, batolata a děti do 6 let věku.
Obsah
Náplní jednotlivých výukových dní je zaměření se na oblasti dětského plavání, jejichž znalost
odpovídá hodnotícímu a kvalifikačnímu standardu pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského
plavání, a vede absolventy ke zkoušce u autorizované osoby.
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-

Úvod do problematiky dětského plavání – pohybový program dětí ve vodě
od ukončeného 8. týdne věku do 3 let, didaktika plavání od 3 do 6 let věku dítěte.

-

Technika a didaktika plaveckých způsobů, organizace vedení lekcí.

-

Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte – základy vývojové, obecné
a sociální psychologie, problematiky péče o dítě, pediatrie, anatomie a fyziologie,
kineziologie a vývojová kineziologie, psychomotorický vývoj dítěte od narození
do 6 ti let.

-

Zákon na ochranu veřejného zdraví, hygiena a provoz bazénů.

-

První pomoc a záchrana tonoucího (Záchranářské minimum).

Podmínky pro přijetí účastníka
Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Znalost plavání: uchazeč musí být plavec = uplavat alespoň 200 metrů bez známek většího
vyčerpání jiným plaveckým způsobem než znak.
Občanská bezúhonnost.
Podmínky úspěšného zakončení akreditovaného kurzu
-

80% účast jednotlivých výukových dní – dle Sbírky zákonů č. 176/2009
Potvrzení o praxi v některém specializovaném pracovišti – 20 lekcí praktické výuky,
15 lekcí hospitace.

Výstup akreditovaného kurzu
-

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu – neopravňuje k vydání
živnostenského listu.
Příprava na zkoušku u autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského
plavání 74 -011 – M.
Osvědčení o absolvování „Záchranářského minima“.

Zkouška u autorizované osoby – Aliance dětského plavání, z.s.
-

Termín – 12. a 13. 11. 2022
Osvědčení o získání profesní kvalifikace Instruktor dětského plavání 74 -011 – M,
které opravňuje k vydání živnostenského listu.
Pokyny ke zkoušce najdete na: https://www.narodnikvvanéalifikace.cz/kvalifikace1460-Instruktor_detskeho_plavani/revize-594/kvalifikacni-standard.

Pro přihlášení vyplňte přihlášku online do 30. 6. 2022
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