
IČO:

skupina

PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do

1 13.10.2019 5,5 9:00- 15:00

2 02.11.2019 5,5 9:00- 15:00

3 13.11.2019 8 7:30-16:00

4 14.11.2019 8 7:30-16:00

5 15.11.2019 8 7:30-16:00

6 16.11.2019 8 7:30-16:00

7 17.11.2019 8 7:30-16:00

8 01.12.2019 5,5 9:00- 15:00

9 15.12.2019 4,5 8:00- 12:30

10 15.12.2019 4 13:00-17:00

Zaměstnavatel:

Název vzdělávací aktivity:

Anticelulitidní masáž, závěrečná zkouška 0,5 hodiny

Lymfatická masáž - provádění lymfatické masáže ve dvojicích - přední a zadní strana krku. Nácvik masáže hrudníku, břicha a zad

Lymfatická masáž - provádění masáže - opakování již probrané části lymfatické masáže, důraz na správné provedení. Nácvik masáže spodní části zad, dolních a 

horních končetin

Vzdělávací zařízení:

Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. 03257533

Lymfatická masáž - nácvik masáže hlavy a obličeje, zopakování jednotlivých probíraných částí a provedení celkové lymfatické masáže,                            

závěrečná zkouška    1 hodina

Indická masáž hlavy, závěrečná zkouška 0,5 hodiny

Baňkování, závěrečná zkouška 0,5 hodiny

agentura RAFAEL s.r.o.

Plán výuky

příloha č.5 dohody č.: 

XXXXX

CHA-MN-15/2019 POVEZ II 

(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000

053)

Školení wellness masáží  lymfatických masáží

Jména lektorů: XXXXX

Těhotenská masáž, závěrečná zkouška 0,5

Lymfatická masáž -teorie - anatomie a složení lymfatického systému, fyziologie a patofyziologie lymfatického systému,  příčiny onemocnění, prevence a léčba 

lymfedému, indikace a kontraindikace masáží

Lymfatická masáž - úvod do praktické části lymfatické masáže, směr, sled a síla hmatů, nácvik jednotlivých hmatů. Vypouštění lymfatických uzlin. Nácvik masáže 

přední a zadní strany krku

probíraná témata

Masáž dětí do 15 let, závěrečná zkouška 0,5 hodiny

Místo výuky:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

OSÚ



PČ Datum

Počet 

vyučovacích 

hodin

Od - do probíraná témata

11 11.01.2020 6,5 9:00-17:00, 

12 12.01.2020 4 9:00-13:00

13 16.02.2020 4 9:00- 13:00

14 04.04.2020 5,5 9:00- 15:00

15 13.05.2020 8 7:30-16:00

16 14.05.2020 8 7:30-16:00

17 15.05.2020 8 7:30-16:00

18 16.05.2020 8 7:30-16:00

19 17.05.2020 8 7:30-16:00

Datum:

Vyřizuje:

Email:
XXXXX

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby

(razítko)

XXXXX

Vyplňte pouze bílá pole

Číslo telefonu:

XXXXX

XXXXX

Lymfatická masáž - nácvik masáže hlavy a obličeje, zopakování jednotlivých probíraných částí a provedení celkové lymfatické masáže,                            

závěrečná zkouška    1 hodina

Lymfatická masáž - provádění lymfatické masáže ve dvojicích - přední a zadní strana krku. Nácvik masáže hrudníku, břicha a zad

Masáž horkými kameny - Lávové kameny, závěrečná zkouška 1 hodina

Lymfatická masáž -teorie - anatomie a složení lymfatického systému, fyziologie a patofyziologie lymfatického systému,  příčiny onemocnění, prevence a léčba 

lymfedému, indikace a kontraindikace masáží

Lymfatická masáž - úvod do praktické části lymfatické masáže, směr, sled a síla hmatů, nácvik jednotlivých hmatů. Vypouštění lymfatických uzlin. Nácvik masáže 

přední a zadní strany krku

Masáž horkými kameny - Lávové kameny

Ošetření a masáž obličeje, závěrečná zkouška 0,5 hodiny 

Reflexní masáž plosek nohou, závěrečná zkouška 0,5 hodiny

Lymfatická masáž - provádění masáže - opakování již probrané části lymfatické masáže, důraz na správné provedení. Nácvik masáže spodní části zad, dolních a 

horních končetin

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

OSÚ


