Tisková zpráva
Nové kurzy Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity zvýší bezpečnost mladistvých
Na první pomoc při dětských úrazech a jejich předcházení jsou zaměřeny dva projekty, na něž
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity získala peníze z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Cílovou skupinou jsou v obou případech pedagogové a pedagogičtí
pracovníci druhého stupně základních škol a středních škol.
První z projektů Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě, na kterém fakulta úzce spolupracuje
se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, nabízí zájemcům v celé ČR možnost
vzdělávat se zcela zdarma v oblasti pohybových aktivit a první pomoci při úrazech. Seminář a
kurzy, které projekt nabízí, jsou zaměřeny na nové postupy ve zvolených pohybových oblastech,
prevenci úrazů při sportu a v neposlední řadě na novinky v legislativě. Zájemci se mohou již nyní
přihlašovat na semináře a kurzy na stránkách projektu www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode. Po
jejich absolvování získá pedagog osvědčení, akreditované Ministerstvem školství ČR. Celkem by
mělo být proškoleno na 4500 učitelů. Pro ty, kteří se nebudou moci z kapacitních či časových
důvodů zúčastnit prezenčních kurzů, jsou vytvořeny e-learningové kurzy. Projekt získal dotaci
téměř 15 milionů korun.
Druhý projekt přímo navazuje na původní záměr a rozšiřuje nabídku poskytování první pomoci a
prevenci úrazů při sportech, které se v poslední době těší oblibě na řadě škol, jako jsou
snowboarding, cyklistika, raketové sporty a další. Projekt Na hřišti i na vodě být s dětmi v JmK
v pohodě je nyní ve fázi zpracovávání materiálů a již brzy taktéž nabídne prezenční a e-learningové
kurzy. Informace o nabídce budou k dispozici na www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode. Projekt
za sedm milionů korun počítá s proškolením 300 učitelů z Jihomoravského kraje.
Nově do obou projektů vstupuje i Česká rada pro resuscitaci, která odborně zaštiťuje vznikající
materiály v oblasti kardiopulmonální resuscitace. V rámci realizace projektů tedy vzniknou první
oficiální materiály prezentující inovativní postupy v poskytování neodkladné resuscitace dle
Guidelines2010 na území ČR.
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