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ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 



KURZ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 

• Kurz pro Jabok zajišťuje organizace PrPom.

• Délka kurzu: 4 dny po 10 hodinách (dvakrát sobota a neděle) – celkem 40 hodin 

výuky – maximální absence je 5 vyučovacích hodin.

• Výuka probíhá vždy celý den – zhruba od 8:30 do 18:00.

• Kurz se koná v budově Jaboku – Salmovská 8, Praha 2. 

• Součástí je nepovinná, ale důležitá výuka v bazénu. Bývá den po prvním víkendu

nebo den před druhým víkendem vždy večer, trvá 1 hodinu.



ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ mezi PrPom a Jabok

• Informace o průběhu kurzu – tj. kdy a do které třídy se máte dostavit a co si máte 

přinést – dostanete od PrPom. 

• Dotazy o průběhu kurzu zodpoví Veronika Hůzová – veronika.huzova@prpom.cz. 

• Paní Hůzové je také nutno posílat oznámení, že se chcete odhlásit.

• Na Jaboku zodpovědná za kurz: Ivana Čihánková – cihankova@jabok.cz, tel.: 720 

420 876 – jí můžete adresovat dotazy týkající se zápočtů a placení kurzu.



ZKOUŠKA ZZA A ZÁPOČET

• Kurz je zakončen zkouškou pro kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích 

akcí. 

• Kurz je povinnou součástí studia – je nutno jej splnit do konce prvního 

ročníku.

• Zápočet se získá za absolvování kurzu – není nutné udělat zkoušku

na kvalifikaci ZZA.



POKYNY KE KURZU

• Data a další pokyny o kurzu dostanete e-mailem z ISu. 

• Přihlášení do kurzu na webové stránce PrPom: konkrétní stránka bude sdělena    

e-mailem z ISu. 

• Zimní období: 19. - 20. listopadu a 3. - 4. prosince 2022.

• Letní období: únor – duben 2023 – bude oznámeno před Vánocemi 2022. 



PLATBA KURZU

• Studenti platí za kurz 2 400,- a škola přispívá 1 500,- Kč – student platí 2/3 ceny

kurzu a Jabok platí 1/3 ceny kurzu. 

• Platba přes webové stránky školy – www.jabok.cz - Studium - Platby - Kurz 

Zdravotník zotavovacích akcí zima 2022. 

• Zaplatit je nutno do začátku kurzu.



STORNOPOPLATKY OD PrPom

• Odhlásit se bez stornopoplatku je možno do 15 dnů před zahájením kurzu

u Veroniky Hůzové – veronika.huzova@prpom.cz.

• Pokud se neodhlásíte včas nebo za sebe nepošlete náhradníka, budete muset 

zaplatit stornopoplatky uvedené na stránkách PrPom. 

• Náhradník nemusí být jen student Jaboku, může to být i někdo z vašich přátel nebo 

příbuzných, v tom případě ovšem musí uhradit celou cenu kurzu.



STUDENTI SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY

• Studenti se zdravotními problémy napíšou do přihlášky, o jaké problémy se 

jedná, a podle toho pak případně nebudou muset absolvovat nějakou část 

kurzu – a pro získání zápočtu není nutno složit zkoušku na kvalifikaci ZZA.



KURZ NEMUSÍ ABSOLVOVAT: 

a) Držitelé platného průkazu Zdravotník zotavovacích akcí.

b) Držitelé jiného zdravotnického průkazu, pro jehož získání absolvovali kurz 

první pomoci v délce alespoň 40 hodin. 

c) Absolventi zdravotnických škol. 

• Student, který chce kurz uznat pošle fotografii svého průkazu nebo vysvědčení   

o maturitě nebo absolutoriu ze zdravotní školy Ivaně Čihánkové.

• Dotazy týkající se uznání průkazů a vysvědčení adresujte I. Čihánkové.


