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Jak se stát profesionální chůvou 

Filiánek, z.s. , jako autorizovaný zástupce MPSV, nabízí možnost získání profesní kvalifikace  

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.  Pro zájemce o práci v oblasti zajištění péče  

o děti je připraven blok vzdělávacích přednášek v Přípravném kurzu zakončený autorizovanou zkouškou 

před autorizovanými zkušebními komisařkami. Program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR. Realizovali jsme již 16 běhů přípravných kurzů a následných profesních zkoušek. Úspěšně jsme 

kvalifikovali již 145 nových profesionálních chův.  

Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: 

• V zařízeních péče o děti od 0 roků, v hlídacích agenturách, jako chůvy, aupair. 

• V dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích. 

• Ve firemních, soukromých i státních školkách, školičkách, lesních školkách. 

• Jako osoby samostatně výdělečně činné, podnikající osoby. 
 

Termíny Přípravných kurzů na rok 2018: 

6. a 7. ledna, 17. a 18. února,7. a 8.dubna, 19. a 20. května, 8. a 9. září, 10. a 11. listopadu 

( sobota a neděle, celkem 16 hodin výuky )             cena : 2.200,- Kč  
 

Termíny státních zkoušek na pozici Chůva pro děti na rok 2018:     
26. a 27. ledna, 9. a 10. března, 27. a 28. dubna, 18. června, 5. a 6. října, 30. 11. a 1. 12. 2018 

 ( možnost rozšíření termínu zkoušky při vyšším počtu přihlášených účastníků – na čtvrtek a neděli ) 

( rozsah testu a zkoušky celkem 4 hodiny )               cena: 5.200,- Kč 

Zkouška probíhá ve dvou dnech. Nejprve  písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška. Registrace 

ke státní zkoušce je podmíněna zasláním originálu vyplněné Přihlášky ke zkoušce a úhradou platby.  

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese. Obratem se s Vámi spojí naše 
koordinátorka, která Vám v rámci konzultace objasní celý postup v rámci realizace profesní zkoušky. 
Zašleme Vám Přihlášku ke zkoušce, seznam požadovaných kompetencía kritérií ke zkoušce, doporučenou 
literaturu a další bližší informace. V případě Vašeho zájmu Vám můžeme zapůjčit studijní literaturu. 
 
Předpokladem úspěšného absolvování profesní autorizované zkoušky jsou znalosti z oblasti pedagogiky, 
psychologie, první pomoci, hygieny, péče o nemocné dítě, dodržování zásad bezpečnosti, orientace 
v pracovně právních vztazích a etického kodexu chůvy. Pokud pracujete v oblasti péče o dítě, můžete se na 
zkoušku připravit samostudiem s využitím odborné literatury. V případě zájmu vám můžeme nabídnout 
přípravné vzdělávací semináře, na kterých se seznámíte s požadovaným obsahem znalostí a dovedností, 
seznámíte se s pracovištěm, kde se zkouška uskuteční i se zkušebními komisařkami. 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.  
koordinátorka profesních zkoušek a přípravy ke zkouškám Ing. Jana Benešová, mobil 728 652 335 
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