Filiánek, z.s., autorizovaná osoba MPSV
autorizace pro profesní kvalifikaci 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, číslo autorizace 2019/39
autorizace pro profesní kvalifikaci 69-073-M Chůva pro děti v dětské skupině, číslo autorizace 2021/10

Jak se stát profesionální Chůvou v Dětské skupině (dle zákona č. 247/2014 Sb.)
nebo Chůvou pro děti do zahájení povinné školní docházky (dle zákona č. 247/2014 Sb.)
Filiánek, z.s. , autorizovaný zástupce MPSV, nabízí možnost získání profesní kvalifikace Chůva s akreditací MPSV
dle Národní soustavy kvalifikací.
profesní kvalifikace 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
číslo autorizace 2019/39
profesní kvalifikace 69-073-M Chůva pro děti v dětské skupině,
číslo autorizace 2021/10
Pro zájemce je připraven Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce, kde se účastníci seznámí s kompetencemi
a kritérii, které předepisuje MPSV pro úspěšné složení zkoušky, získají podklady k vypracování povinné Písemné
přípravy Výchovného celku. Kurz proběhne na pracovišti Dětské skupiny Filiánek, kde se následně uskuteční
i státní profesní zkouška před autorizovanou zkušební komisí.
Od roku 2014 jsme realizovali jsme již 46 běhů Přípravných kurzů a následných profesních zkoušek. Úspěšně jsme
kvalifikovali více než 400 nových profesionálních chův. Poskytujeme i následné vzdělávání osobám pečujícím
o malé děti v akreditovaných kurzech, seminářích, přednáškách.
Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních:
ᴥ V registrovaných Dětských skupinách dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS
ᴥ V mikrojeslích, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích.
ᴥ Ve firemních, soukromých i státních MŠ, školičkách, lesních školkách.
ᴥ V zařízeních péče o děti od 0 roků, v hlídacích agenturách, jako chůvy, aupair, jako OSVČ.
Termíny Přípravných kurzů a státních zkoušek v roce 2023
Běh I./2023
Přípravný kurz: 14.1.a 15.1. 2022

Státní profesní zkouška: 9.2. až 11.2. 2023

Běh II./2023
Přípravný kurz: 25.3.a 26.3. 2023

Státní profesní zkouška: 20.4. až 22.4. 2023

Běh III./2023
Přípravný kurz: 13.5.a 14.5. 2023

Státní profesní zkouška: 8.6. až 10.6. 2023

Běh IV./2023
samostudium

Státní profesní zkouška: 27.8. a 28.8. 2023

Běh V./2023
Přípravný kurz: 16.9.a 17.9. 2023

Státní profesní zkouška: 5.10. až 7.10.2023

Běh VI./2023
Přípravný kurz: 11.11.a 12.11. 2023

Státní profesní zkouška: 30.11. až 2.12.2023

Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00, BRNO, IČ 02996707, ID datové schránky: 28zkhvu
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Filiánek, z.s., autorizovaná osoba MPSV
autorizace pro profesní kvalifikaci 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, číslo autorizace 2019/39
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Zkouška se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Uchazeč je povinen vypracovat Písemnou přípravu
výchovného celku dle zadaných kritérií, kterou zašle zkušební komisi nejpozději 10 dní před konáním státní
zkoušky. Registrace ke státní zkoušce je podmíněna zasláním originálu Přihlášky ke zkoušce, vypracováním
Písemné přípravy a úhradou platby (uhrazená platba je nevratná). Přihlášení účastníci obdrží potřebnou
dokumentaci, studijní podklady a další bližší informace. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky jsou
znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, první pomoci, hygieny, péče o nemocné dítě, somatologie, orientace
v pracovně právních vztazích, etice, zákonech o DS, legislativě péče o dítě. Na zkoušku se lze připravit
v Přípravném kurzu nebo samostudiem s využitím odborné literatury.
V případě již absolvované státní profesní zkoušky na pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
69-017-M, lze využít možnosti uznatelnosti některých kritérií a kompetencí a státní zkoušku absolvovat
v režimu zkrácené státní zkoušky. Toto je nutné doložit originálem Osvědčení o absolvování státní zkoušky na
pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M.
Ceník:
PŘÍPRAVNÉ KURZY KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM
Přípravný kurz ke státní zkoušce na pozici Chůva 69-017-M, 69-073-M
Hodinová dotace: 20 hodin výuky (15 hodin prezenčně ve víkendovém kurzu, 5 hodin on line v následném týdnu)
Cena: 4.000,- Kč (uhrazená platba je nevratná)
Přípravný kurz ke státní zkoušce Chůva pro děti dětské skupině – zkrácený pro 69-073-M
Hodinová dotace: 9 hodin (příprava ke zkrácené st. zkoušce 69-073-M, 6 hodin prezenčně, 3 hodiny on-line)
Cena: 2.500,- Kč (uhrazená platba je nevratná). Tento kurz je určený uchazečům, kteří již úspěšně absolvovali
zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M a doplňují si novou kvalifikaci 69-073-M.

STÁTNÍ PROFESNÍ ZKOUŠKY NA POZICI CHŮVA
Státní profesní zkouška 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(11 kompetencí), délka zkoušky 3 hod.
cena: 6.000,- Kč
Státní profesní zkouška 69-073-M Chůva pro děti v dětské skupině
(13 kompetencí), délka zkoušky 5 hod.

cena: 6.500,- Kč

Státní profesní zkouška 69-073-M Chůva pro děti v dětské skupině–zkrácená pro absolventy zkoušky 69-017-M
(7 kompetencí, 6 uznatelných kompetencí) délka zkoušky 3 hod.
cena: 5.500,- Kč
Rádi Vás celým procesem přípravy i zkouškou provedeme, po celou dobu přípravy Vám budeme nápomocni.
Koordinátorka kurzů a zkoušek – Ing. Jana Benešová, mobil 728 652 335, e-mail: benesova@filianek.cz
Přihlášky do Přípravného kurzu a ke státní profesní zkoušce – on-line na www.filianek.cz, Pro dospělé,
Akreditované zkoušky.
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