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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

pozornost na přelomu ledna a února se soustřeďuje především na děti školou povinné, čeká je 

pololetní vysvědčení. Hledala jsem citáty spojené s vysvědčením, leč marně. Objevila jsem jen 

poměrně dost poťouchlých vtipů.  Zdá se, že jsme se se školním vysvědčením stále zcela 

nevyrovnali – a to možná daleko více my dospělí než děti. 

 

Berme tedy vysvědčení s nadhledem! 

  

Rut 

  

    

  

 

Víte, že... 
 

 

se můžete připojit k petici „První stupeň základních škol bez známek“? 

 

Petici je možné podepsat online a můžete ji šířit mezi vaše návštěvnice a návštěvníky.    

 

  

 

Ptáte se 

 

na možný postup či řešení v případě, že váš projekt v dotačním programu Rodina na 

MPSV se umístil v předběžném hodnocení v bodovém ohodnocení, u kterého je jasné, že 

nemáte šanci získat dotaci. 

 

V rámci procesu, který není dokončen, není vhodné zasahovat. Jakmile budou známy 

celkové výsledky a dostupná hodnocení, pak je možné sepsat supliku. A to zejména bude-li 

hodnocení obdobného projektu, který byl dříve dobře hodnocen, negativní. 

Za Síť chceme s MPSV jednat o nastalé situaci, k tomu potřebujeme znát vaše výsledky, proto 

vás prosíme o vyplnění stručného dotazníku online. Bez konkrétních dat nemá jednání smysl. 

 

https://e-petice.cz/en/petitions/prvni-stupen-zakladnich-skol-bez-znamek.html?fbclid=IwAR0jD9E670qBpzPFr8rXb3I5KRlGla7u8mzRIOBqaIYl_fnA6Sd0cMZFyOY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU6tcvKz9bkbRzfwFI-6yamSO3s1amG676y9L8vlxJnISCww/viewform


 

Děkujeme za pochopení! 

  

 

Výběrové řízení 
 

 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ NA POZICE KRAJSKÝCH KOORDINÁTOREK 

 

Hledáte smysluplnou práci na částečný úvazek a rád/a byste se připojil/a do našeho 

týmu? Pak jsou tyto pracovní nabídky určeny právě vám! 

 

Krajská koordinátorka/Krajský koordinátor v Karlovarském a Ústeckém kraji 

 

Krajská koordinátorka/Krajský koordinátor ve Středočeském kraji a v Hl. m. Praze 

 

Rádi bychom v našem týmu uvítali lidi z vašich řad, tedy se zkušenostmi s neziskovým sektorem 

a s mateřskými centry. Prosíme tedy o rozšíření nabídky také mezi návštěvníky/icemi vašich 

center. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, určitě nám pošlete svůj životopis na 

adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

Životopisy přijímáme do 7. 2. 2019. 

Termín výběrového řízení v Praze je stanoven na úterý 12. 2. 2019. 

. 

                                                                                                     Irena Přibylová, personalistka 

 

Vzdělávání 
 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO 

ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY“ – ÚNOR 2019, PRAHA 

 

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky otevřeme v únoru. 

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních 

seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou 

s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také Vám pomohou získat sebejistotu pro získání 

kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme do 31. 1. 2019 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete 

kontaktováni s dalšími informacemi. 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202019/201901_VR_KraKo_KVK+UK_final.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/201901_VR_KraKo_S%C4%8CK+PHA.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/201902_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek03IGnmU08ixfp6GWkRsojSuaxMhXDLL58RilYOigbhTNyg/viewform


 

                                                                                                                        Irena Přibylová 

 

Public Relations 

 

 

HLÁSÍ SE K ODKAZU ZDEŇKA MATEJČKA 

 

Pod tímto titulem vyšel článek o mateřských centrech v týdeníku Naše rodina. 

  

 

Odjinud 

 

 

FANDI MÁMÁM 

Spřátelený projekt @Fandimámám minulý týden rozjel již desáté kolo pomoci maminkám 

samoživitelkám. Příběhy maminek si můžete přečíst na webu www.fandimamam.cz, kde také 

najdete seznam věcí, které by maminkám pomohly v jejich tíživé situaci. 

 

Pokud víte o mamince samoživitelce, nebo jí sama jste, neváhejte se přihlásit pomocí on-line 

formuláře www.fandimamam.cz/pomuzeme-i-vam/formular-pro-adeptky-na-hrdinky-

projektu-fandi-mamam/“   

 

 

                            SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

                                                     3x více o životě než o škole 

                            Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. 

                                                              Mark Twain 

                              Škola života nevystavuje vysvědčení – ale sepíše vám epitaf. 

                                                             Ivan Fontana 

                                   Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé. 

                                                              Karel Čapek 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Media/%C4%8Dl%C3%A1nky%20a%20med.%20v%C3%BDstupy/Na%C5%A1e%20rodina%20S%C3%AD%C5%A5%20pro%20rodinu2019.pdf
http://www.fandimamam.cz/
http://www.fandimamam.cz/pomuzeme-i-vam/formular-pro-adeptky-na-hrdinky-projektu-fandi-mamam/
http://www.fandimamam.cz/pomuzeme-i-vam/formular-pro-adeptky-na-hrdinky-projektu-fandi-mamam/

