
 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Kolín 
- 

Okresní odborná rada prevence OSH Kolín 
ve spolupráci s 

Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kolín 

pořádá 

KURZ ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 
 

Termín:  4. – 5. února a 11. - 12. března 2022 

   (5. února samostudium a test) 

Rozsah:   40 hodin (dva víkendy) 

   max. počet osob: 10.  

Výstup:   průkaz o absolvování kurzu   

Platnost:  neomezená pro pedagogické pracovníky 

   pro ostatní 4 let.  

Místo:   Benešova 774, 280 02 Kolín 2. 

Podmínky účasti:  starší 18 let, trestná bezúhonnost, minimálně maturitní vzdělání, člen SH ČMS 

spadající pod OSH Kolín. 

Cena:   1.650 Kč včetně DPH 

   příspěvek ze strany OSH Kolín (pouze na člena SH ČMS OSH Kolín) 

- Dotace ze strany OSH - 1000 Kč 

- kurz je akreditován MŠMT, lze vyúčtovat v dotaci Můj klub, možná 

spoluúčast zřizovatele JSDH, příspěvky od OSH nelze kombinovat např.: 

mládežník a člen JSDH.  

 

Náplň kurzu: základy složení a funkce lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, základy 

zdravotnické dokumentace, práva a povinnosti účastníků zotavovacích akcí, 

hygiena a epidemiologie, transport raněných improvizovanými prostředky. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KURZ ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - JUNIOR 
 

Termín:  11. - 12. března 2022 

Rozsah: 16 hodin    

max. počet osob: 10.  

Výstup:   průkaz o absolvování kurzu   

Platnost:  4 roky – poté možné přezkoušení na ZZA  

Místo:   Benešova 774, 280 02 Kolín 2. 

Podmínky účasti:  15–17 let, trestná bezúhonnost, člen SH ČMS spadající pod OSH Kolín. 

Cena:   Hradí OSH Kolín 

Náplň kurzu: základy složení a funkce lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, 

transport raněných improvizovanými prostředky. 
 

KURZ ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - 

OPAKOVACÍ 
 

Termín:  11. března 2022 

Rozsah:   8 hodin 

   max. počet osob: 10.  

Výstup:   průkaz o absolvování kurzu   

Platnost:  4 roky  

Místo:   Benešova 774, 280 02 Kolín 2. 

Podmínky účasti:  starší 18 let, trestná bezúhonnost, minimálně maturitní vzdělání, člen SH ČMS 

spadající pod OSH Kolín. Možnost účasti i ZZA, kteří mají platný průkaz, ale 

chtějí si pouze osvěžit informace a získat novinky z prostředí ZZA. 

Cena:   650 Kč  

 

Náplň kurzu: základy složení a funkce lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, základy 

zdravotnické dokumentace, transport raněných improvizovanými prostředky. 
 

Více informaci na tel. 731 549 952 - Milan Bug 

Přihlášky posílejte do 30.1. 2023 na tomto ODKAZU. 

 

V Kolíně 11. ledna 2023 

https://forms.gle/y5xAi4aA1EksZAV29

