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Oblast vzdělávání:  
 ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH INFORMACÍ A SCHOPNOSTÍ V OBLASTI PÉČE O DÍTĚ 

 
 

Výstupy vzdělávání 

Pěstoun zná 
Základní hygienické návyky 
Pravidla zdravého stravování 
Kde a jak obstarat lékařskou péči 

Pěstoun umí 

Manipulovat s malým dítětem 
Ošetřit drobná poranění 
Rozpoznat příznaky nejčastějších dětských nemocí 
Udržet čisté prostředí  

Vzdělávání bude uzpůsobeno vždy věku, znalostem a dovednostem pěstouna a potřebám 
dítěte.  
 

Téma Náplň Metody práce Časová dotace 

Hygiena  

četnost a způsob 
koupání, správná 
hygiena dívky a chlapce, 
osamostatnění (intimita), 
dohled 

Přednáška 
Praktická ukázka 
Nácvik s panenkou 

1 hodina 
 

Péče o chrup 

od kdy rostou zuby, jak 
správně a čím je čistit, 
kdy prvně navštívit 
zubaře, jak často na 
preventivní prohlídky, 
Jak naučit dítě čistit si 
zuby, co když si dítě 
odmítá čistit zuby, co má 
vliv na kazivost zubů… 

Přednáška 
s obrazovým 
materiálem 
Praktická ukázka 
Nácvik 

2 hodiny 

Prevence 
onemocnění 

Kdy je nutné, aby si dítě 
mylo ruce (před jídlem, 
po WC,…), správná 
technika, nemoci 
„špinavých rukou“, 
nejrizikovější místa 
nákazy,…. 

Přednáška 
Praktická ukázka 
Nácvik 

1 hodina 
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Bezpečný domov 

Úklid, péče o domácnost, 
desinfekce, výskyt 
bakterií, čistící a 
ochranné prostředky, jak 
motivovat dítě 
k pravidelnému úklidu a 
zapojení do chodu 
domácnosti… 

Přednáška 
Praktická ukázka 
Nácvik 

2 hodiny 

Zdravý životní styl 

Zásady zdravého 
stravování, rozdílnost 
stravování dle věku 
dítěte, pitný režim, co 
nejlépe k snídani, 
svačinám, obědu, večeři 
(recepty), otázky poruch 
příjmu potravy… 

Přednáška 
Brainstorming 
Praktická ukázka 
Nácvik činnosti 
Vytvoření 
podpůrného 
materiálu 
 

4 hodiny 
 

Lékařská péče 

Kde najít pediatra a jiné 
potřebné specialisty 
v okolí bydliště, jak se u 
lékaře registrovat, 
očkování (povinné x 
nepovinné), kam jít, když 
náš lékař zrovna nemá 
ordinační hodiny, běžné 
dětské nemoci 
(rozeznání prvních 
symptomů), jak se bránit, 
když si dítě nemoc 
vymýšlí, kdy s dívkou 
prvně navštívit 
gynekologa, jeho výběr, 
jak s dcerou mluvit o 
menstruaci,… 
 

Přednáška 
Práce 
s kazuistikami 
Brainstorming 
Vytvoření 
podpůrného 
materiálu 
 

4 hodiny 

Úrazy a jejich 
ošetření  

Nejčastější dětské úrazy, 
jejich ošetření, výbava 
domácí lékárničky, 
správné skladování léků 
a jiného zdravotnického 
materiálu… 

Přednáška 
Praktická ukázka 
Nácvik činnosti 
Vytvoření 
podpůrného 
materiálu 
 

2 hodiny 

 

 

 

 


