
ZÁŘÍ Den kurz ŘÍJEN Den kurz
LISTO
PAD Den kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

1 čtvrtek 1 sobota 1 úterý teorie Akreditace MPSV, č. A2021/0335-PK

2 pátek 2 neděle 2 středa praxe Realizátor kurzu: MAVO s.r.o., IČO 62579461 

3 sobota 3 pondělí teorie 3 čtvrtek praxe

4 neděle 4 úterý teorie 4 pátek praxe TENTO KURZ PROBÍHÁ ONLINE 

5 pondělí 5 středa teorie 5 sobota k výuce potřebujete počítač, notebook nebo tablet s připojením na internet

6 úterý 6 čtvrtek praxe 6 neděle reproduktory nebo sluchátka s mikrofonem, ideálně webkameru

7 středa 7 pátek praxe 7 pondělí závěr.zk.

8 čtvrtek 8 sobota 8 úterý Rozsah kurzu:

9 pátek 9 neděle 9 středa Celkem: 154 hodin (82 h. teorie, 68 h. praxe, 4 h. závěr. zkouška - písemný test)

10 sobota 10 pondělí praxe 10 čtvrtek Výuka teorie: 13,30 - 18,30 hod.

11 neděle 11 úterý teorie 11 pátek

12 pondělí 12 středa praxe 12 sobota Absolvování praxe

13 úterý 13 čtvrtek praxe 13 neděle Praxi mohou absolvovat již pracující zaměstnanci soc. služeb na svém pracovišti

14 středa 14 pátek praxe 14 pondělí Závěrečné zkoušky proběhnou také online, pod dohledem lektora.

15 čtvrtek 15 sobota 15 úterý Praxe je potřeba splnit do výše 68 hodin, není tedy nutné docházet

16 pátek 16 neděle 16 středa na praxi ve všech uvedených dnech

17 sobota 17 pondělí teorie 17 čtvrtek

18 neděle 18 úterý teorie 18 pátek Výstup: 

19 pondělí 19 středa teorie 19 sobota Celostátně platné osvědčení s akreditací MPSV

20 úterý 20 čtvrtek praxe 20 neděle       

21 středa 21 pátek praxe 21 pondělí Termín kurzu:

22 čtvrtek 22 sobota 22 úterý 26.9. - 7.11.2022

23 pátek 23 neděle 23 středa  

24 sobota 24 pondělí teorie 24 čtvrtek Lektoř: 

25 neděle 25 úterý teorie 25 pátek Mgr. Irena Lacinová

26 pondělí teorie 26 středa praxe 26 sobota

27 úterý teorie 27 čtvrtek praxe 27 neděle Kontakt: 

28 středa 28 pátek 28 pondělí e-mail: mavo@mavo.eu

29 čtvrtek praxe 29 sobota 29 úterý tel.: 224 816 296; 604 117 962

30 pátek praxe 30 neděle 30 středa www.mavo.eu 

31 pondělí teorie


