
 

 

 
Nabídka pro:  

 

Cílek z.s.| Michaela Sedlatá | skolkacilek@email.cz | 734 472 224 
 

Zpracovala:  
 

Kristýna Schnablová | schnablova@zdrsem.cz | 737 337 993 
 

 

Bojíte se, že nedokážete zachovat chladnou hlavu, když se vašemu dítěti něco stane? 
Nejste si jisti specifiky první pomoci u dětí? 

Pracujete jako chůva či vychovatelka a chcete si rozšířit kvalifikaci? 
 
 

Kurz ZDrSEM MAMA je věnovaný právě problematice úrazů či zdravotních stavů, které se 

mohou vyskytnout u dětí ve věku do 5 let.  

 

O NÁS 

Zapsaný spolek ZDrSEM – první pomoc zážitkem je organizací zabývající se vzděláním 

v oblasti první pomoci a urgentní medicíny. Navazujeme na tradici kurzů první pomoci pod 

hlavičkou prázdninové školy Lipnice. Naše kurzy jsou vedeny profesionálně vyškolenými 

lektory z řad lékařů, záchranářů a mediků. Díky lektorským dovednostem a kvalitní, ověřené 

metodice jsou kurzy vyhledávány nejen širokou veřejností, ale školíme např. také lékaře, 

pedagogy a firemní klientelu. Základem našich kurzů je systém tří kroků, ve kterém je kladen 

důraz na vlastní bezpečnost a vyhodnocení rizika situace, dále zajištění základních životních 

funkcí a terciárně ošetření poranění, které neohrožují zraněného na životě.  

Kurzy realizujeme převážně zážitkovou formou. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší, jak 

zvládnou zareagovat při zdravotní události. Následně je lektorem rozebrán správný postup 

řešení dané situace. Praktické bloky se v našem kurzu prolínají s krátkými teoretickými 

částmi, snažíme se účastníky nezahlcovat odbornými termíny, ale předáváme takové 

zkušenosti, které si jsou schopni zapamatovat a využít je v případě, kdy o něco doopravdy 

jde.  
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ZÁKLADNÍ PODOBA KURZU 

 Termín konání    31. 8. 2016 

 Časový rozsah kurzu:    1 den (9:00 – 17:00) vč. pauzy na oběd 

 Počet účastníků:    max. 16 účastníků 

 Místo konání kurzu:    Písty u Nymburka (zázemí lesní školky) 

 
 

SCÉNÁŘ KURZU 

 seznámení s unikátním postupem při řešení jakékoli zdravotní události Tři kroky 

 1 krok - zaměřený na vlastní bezpečnost, rizikové situace a jak jim předcházet 

 2 krok – zaměřený na život zachraňující úkony 

 Postup u bezvědomí dítěte 

 Dušení dětí 

 Stavění masivního krvácení a nácvik resuscitace 

 Úrazy 

 Popáleniny 

 Prevence úrazů a specifická rizika lesních „školek“ (např. otevřený oheň, klacky, zima, 

horko, únava, hmyz, rány a odřeniny…) 

 Formou témat na přání lze zařadit některá další témata, výběr například z: otravy, křeče, 

horečka, zvracení, průjem, alergie, závažné infekce dýchacích cest… 

 

CENA 

11 900 Kč při počtu do 8 účastníků 

13.600 Kč při počtu do 16 účastníků 

Kurz na kterém se naučíte první pomoc (nejen) při pohybových a sportovních aktivitách malých 
dětí je osvobozen od DPH. 

 
Cena zahrnuje lektorné 2-3členného týmu, produkční zajištění kurzu, spotřební a zapůjčený 
zdravotnický materiál, dopravu lektorského týmu, skripta MAMA a potvrzení o absolvování kurzu 
pro každého účastníka.  
 
V případě zájmu o variantu kurzu s externími figuranty (4-6 „herců“, kteří přichází na kurz na 
dobu cca 13-16h, kurzu se aktivně neúčastní v roli účastníků, ale pouze v roli zraněných) se cena 
kurzu  
a) Nemění, pokud jsou tito lidé zajištěni zadavatelem (je vhodné se předem domluvit, jaké 

požadavky na figuranty klademe, aby pak nebyli například překvapení, že mají být 
namaskovaní či ležet na zemi na karimatce…) 

b) Vzrůstá o 2 500 Kč,  jsou-li zajišťování námi 
 

 Probíhá-li kurz bez externích figurantů, střídají se v rolích zraněných a zachránců účastníci, a 
to v dopolední i odpolední části. 

 


