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NABÍDKA KURZŮ PRVNÍ POMOCI PRAKTICKY IPRK 

PRO ŠKOLKY, ŠKOLY, DĚTSKÁ CENTRA, MATEŘSKÁ CENTRA, ... 

Dobrý den, 

rádi bychom Vás oslovili s nabídkou našich zážitkových kurzů první pomoci. Konkrétně s nabídkou kurzu IPRK Baby, 

tedy jednodenního zážitkového programu zaměřeného na akutní stavy u dětí i dospělých, případně s nabídkou půldenního 

kurzu první pomoci IPRK Start Baby. 

Tyto kurzy a školení realizujeme od roku 2016 nejen pro veřejnost, ale opakovaně je realizujeme i pro skupiny 

zaměstnanců a rodičů dětí v mateřských školách, lesních školách, hlídacích centrech apod. Na všech realizovaných kurzech 

se setkáváme s velmi kladnými ohlasy na naše praktické a zážitkové pojetí výuky.   

Pro lepší poznání a nezávazné ozkoušení našeho způsobu výuky si Vám dovolujeme současně nabídnout 

bezplatnou účast na nejbližším termínu kurzu IPRK Baby pro veřejnost v Praze. 

       Za instruktorský tým IPRK, 

           Bc. Filip Štrach, DiS. 

 

Základní informace o kurzu:  

 Kurz IPRK Baby je jednodenní praktický kurz, ve kterém účastníky s využitím zážitkové formy výuky naučíme první 

pomoc s důrazem na akutní stavy u dětí i dospělých. 

 Hlavní náplň kurzu tvoří první pomoc pro situace, kdy s rukama v kapsách čekat jen na příjezd záchranné služby 

může mít pro dětského pacienta fatální následky.  

 Chcete se naučit správně reagovat v situacích, kdy se vám začne dítě dusit? Je v bezvědomí? Má celotělové 

křeče? Opařilo se? Krvácí? Pak jsou pro vás kurzy IPRK Baby tou správnou volbou!  

Propozice kurzů IPRK Baby: 

 IPRK Baby: 8 výukových hodin (obvykle od 9 do 17 hodin, či jinak dle domluvy) 

 IPRK Start Baby: 4 výukové hodiny (půldenní program, např. 9 až 13 hodin, nebo 13 až 17 hodin) 

 Počet účastníků: optimálně od 10 do 16 účastníků (kurz lze realizovat i ve variantách pro větší skupiny)  

 Kdy a kde: ve všední či víkendové dny, kdekoliv v ČR 
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Kdo jsou naši instruktoři? 

 Lékaři, záchranáři, medici, pracovníci složek IZS se zkušenostmi z praxe a instruktoři věnující se zážitkové výuce 

a vzdělávání dospělých.  

 Vedením kurzu je vždy pověřen instruktor s platnou akreditací MŠMT, což zaručuje uznatelnost kurzu pro 

naplnění povinnosti zaměstnavatele „zajistit zaměstnancům přiměřené informace a pokyny k poskytnutí první 

pomoci“  ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g), zákona 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Jak učíme první pomoc? 

 Nejefektivnější forma výuky první pomoci je kombinace praktických nácviků a zážitkových simulací. Proto více 

než 50 % programu IPRK Start Baby patří právě praktickému tréninku. 

 Pro dosažení vysoké kvality praktické výuky máme na kurzu jednoho instruktora na 4 až 6 účastníků. 

 Dostatek moderních resuscitačních figurín, sady na maskování zranění z USA, tréninkové AED i cvičné lékárničky, 

to vše tvoří materiální základ pro naši výuku. 

 Zážitkové simulace (cvičné zásahy) Vám umožní sáhnout si na první pomoc doslova „vlastníma rukama“. Právě 

tyto simulace s následnou zpětnou vazbou od našich instruktorů tvoří největší přidanou hodnotu kurzů IPRK. 

 Přátelský přístup našich instruktorů, dostatek prostoru pro Vaše dotazy, zábavné historky z praxe stejně jako 

kávový koutek – to vše přispěje k tomu, že se na kurzu budete cítit příjemně a dost možná se později rozhodnete 

absolvovat i některý z našich vícedenních kurzů. 

 

Co v kurzech IPRK Baby najdete? 

o     Celodenní IPRK Baby kurz: 

o Univerzální postup první pomoci - "6 Z" 

o Volání záchranné služby a dalších složek IZS, použití aplikace „Záchranka“  

o Zástava krvácení a její specifika u dětí 

o     Zjištění základních životních funkcí u dětí i dospělých 

o     Resuscitace dětí předškolního i školního věku 

o     Resuscitace dospělých 

o     První pomoc při dušení cizím tělesem 

o     První pomoc při celotělových křečích, popáleninách, pádech z výšky, ... 

o     a další témata na přání účastníků kurzu.  

o Půldenní kurz IPRK Start Baby: 

o Univerzální postup první pomoci - "6 Z" 

o Volání záchranné služby a dalších složek IZS, použití aplikace „Záchranka“ 

o Zjištění základních životních funkcí u dětí 

o Resuscitace dětí předškolního i školního věku 

o První pomoc při bezvědomí, dušení cizím tělesem, křečím (např. febrilní křeče, epilepsie), alergické 

reakci či laryngitidě a další témata na přání účastníků kurzu. 

http://www.iprk.cz/
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Reference od klientů, aneb co o kurzu IPRK Baby napsali jinde (pro otevření článku klikněte na příslušný obrázek): 

       

Magazín ŽENA-IN  LMŠ ZeMě   LMŠ Žijem lesem  Lesní klub U tří soviček  

 

Ceny kurzů IPRK pro skupiny – 2018/2019: 

Cena celodenního kurzu IPRK Baby pro nejčastější počty účastníků následují v tabulce: 

počet účastníků celodenního kurzu IPRK Baby: do 9 10 až 24 25 a více 

cena na účastníka: 850,- 750,- 700,- 

cena na účastníka při využití figurantů IPRK v simulacích:  950,- 850,- 800,- 

pozn.: nejsme plátci DPH 

Cena půldenního kurzu IPRK Start Baby pro nejčastější počty účastníků následují v tabulce: 

pozn.: nejsme plátci DPH 

 

Náklady na dopravu našeho týmu a materiálu, případně i figurantů IPRK:  

Praha a Středočeský kraj: doprava zdarma 

kraje v Čechách + Jihomoravský kraj 1.200,- 

ostatní kraje ČR  1.900,- 

pozn.: nejsme plátci DPH 

Ceny kurzů zahrnují: 

 použití prezentační techniky a moderních výukových pomůcek (res. modely zn. Ambu a Laerdal) 

 použití kvalitních maskovacích muláží z USA pro simulace krvácení a dalších úrazů 

 zapůjčení cvičných lékárniček a veškerý na kurzu spotřebovaný zdravotnický materiál (obvazový mat., termofólie, 

rukavice, ...) 

 certifikát o absolvování kurzu pro každého účastníka, popř. potvrzený jmenný seznam pro organizaci 

 praktický dárek pro každého účastníka kurzu 

 

 

 

počet účastníků půldenního praktického školení IPRK: do 12  12 až 24 25 a více 

cena na účastníka: 650,- 550,- 450,- 

cena na úč. při využití figurantů IPRK v simulacích:  750,- 650,- 550,- 
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Stále si nejste jisti, zda zvolit náš kurz IPRK? Můžeme Vám nabídnout: 

 Účast na kurzu IPRK Start Baby zdarma – Pokud Vás naše nabídka kurzů oslovila, ale rádi byste nejprve náš kurz 

vyzkoušeli takříkajíc „sami na sobě“, pak Vám rádi umožníme bezplatnou účast nejbližším termínu kurzu IPRK 

Start Baby pro veřejnost – stačí, když se nám ozvete.  

  Záruku nejnižší ceny – věříme, že jsme ve většině případů schopni nabídnout Vám kvalitnější program než 

konkurence za stejnou cenu, nebo stejně kvalitní program za cenu o 5 až 15 % nižší. Postačuje, pokud nám s 

poptávkou zašlete i konkurenční nabídku. 

 Recenze a reference od našich klientů – doporučení od spokojených zákazníků považujeme za nejlepší reklamu. 

Všechny reference a recenze najdete na našem webu www.iprk.cz. 

 

  

  

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. 

Bc. Filip Štrach, DiS.,  

předseda IPRK, z.s. 

M: 733 576 310  

E: filipstrach@iprk.cz 
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