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Milí přátelé v mateřských centrech, 
 
28. března jsme si připomněli narození Jana Amose Komenského. Světově proslulého a uznávaného 
pedagoga, jehož metody však u nás stále nejsou dostatečně doceněny a hlavně v praxi používány. Jeho 
myšlenky za čtyři sta let nezestárly!  
 
Nezbývá než si přát, aby na našich školách metody Jana Amose Komenského konečně zdomácněly. Záleží 
hodně na rodičích, na jejich ochotě se školou spolupracovat. Je skvělé, že se můžeme inspirovat v řadě 
mateřských center, kterým se daří proměňovat školy ve svém okolí.  
Povzbuzujme proto rodiče k většímu zapojování ve školách! 
Rut 
  
    
  

 

Víte, že... 
 

 

je obdivuhodné, jak dokážete v mateřských centrech pomáhat potřebným přesto,  že sami máte hluboko do 
kapsy? 
V rámci letošního nultého ročníku Festivalu rodiny chceme ukázat široké veřejnosti, že mateřská centra 
se nestarají jen sama o sebe, ale výrazně pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují.  
Potřebujeme však od vás znát, co všechno pro lepší život lidí kolem sebe děláte v oblasti společenské 
zodpovědnosti (CSR).  Prosíme proto o vyplnění dotazníku do 17. 4. 2019. Jedná se o rychlé zaškrtávání. 
Mnohokrát děkujme za spolupráci!  

 

Festival rodiny 

 

 

Festival rodiny už je za dveřmi. 

Stále však můžete k festivalu připojit i vaší akci, kterou plánujete ve vašem centru organizovat. Festival bude 
probíhat během pěti týdnů (od 11. 5. do 17. 6. 2019), bude mít podobu zahradních slavností ve vašich centrech. 
Jedná se o společné setkání rodin a společné sdílení času mimo virtuální realitu. Nezáleží na programu, který 
se na setkání bude odehrávat. Takže můžete organizovat zahradní slavnost, stejně tak jako například 
pohádkový les, rodinný výlet, jarmark, sportovní či jiné soutěže, divadelní představení, koncerty, workshopy a 
podobně. 

Bude záležet na vás, jak Festival rodiny pojmete, jak dlouho bude trvat, kde se bude odehrávat a jak široký 
záběr účastníků pojmete. To všechno můžete přizpůsobit vašim místním podmínkám. Důležité je, aby to byla 
veřejná akce, protože jen tak můžeme společně zviditelnit důležitost rodiny. Navíc se tak slavnost může stát 
jedinečnou příležitostí k navázání spolupráce s dalšími organizacemi a osobnostmi veřejného života u vás v 
obci. 

Více informací na facebooku a na www.festivalrodiny.cz 
 
Přihlásit vaší akci do Festivalu rodiny můžete zde. 
 
Těšíme se na vaše akce! 

https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=ae8b13d009&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=cb36530952&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=172125e643&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=ed40b13547&e=7da1da1adf


 

Vzdělávání 
 

 

PR, MARKETING A KOMUNIKACE - JAK ZVIDITELNIT MATEŘSKÉ CENTRUM – seminář 9. 4. 2019, 
PRAHA 
Potřebujete dát o svém centru vědět co nejúčinněji a pokud možno bezplatně? Pak přijměte pozvání na 
interaktivní seminář, zaměřený na různé možnosti propagace, který vám v tomto nelehkém úkolu pomůže. Na 
základě teoretických informací si sami určíte kdo je vaší cílovou skupinou a jak s ní co nejúčinněji můžete 
pracovat. 
Seminář pod vedením lektorky Bc. Hany Šustrovéje určený především pracovníkům/pracovnicím mateřských 
center. 
Přihlásit se můžete do 5. 4. 2019 prostřednictvím on-line formuláře ZDE. Další informace najdete v pozvánce. 
  
V DUBNU SE ČISTÍ STUDÁNKA – seminář 12. 4. 2019, PRAHA 
Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů s dětmi. 
Pod vedením zkušené a velmi oblíbené lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci k tomu, jak uchopit 
tvorbu hodiny, sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení s dětmi. 
Bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 7. 4. 2019 ZDE. 
  
MOŽNOSTI ZVLÁDÁNÍ STRESU A AGRESIVITY – workshop s interaktivním seminářem 24. 4. 2019, 
PRAHA 
Stres je nedílnou součástí každodenního života téměř každého z nás, a proto je, více než kdy jindy, potřeba se 
naučit se stresem vhodně pracovat, uvolňovat ho a nečekat, až se v nás nahromadí a vytvoří neovladatelný 
koktejl emocí, ne-emocí, psychosomatických stavů a agresivity. 
Pod vedením lektorky Ing. Michaely Ehrenbergerovébudete mít možnost pochopit mechanismy stresu a 
agresivity, naučit se s nimi pracovat a třeba i zjistit, co by mohlo pomoci právě vám. Dozvíte se, jak funguje ve 
stresové situaci váš mozek a proč jsou vaše reakce někdy zcela neovladatelné. V praktické části se lektorka 
zaměří na konkrétní uvolňovací a relaxační techniky. 
Bližší informace najdete v pozvánce. Přihlásit na seminář se můžete ZDE do 17. 4. 2019. 
  
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky“ – KVĚTEN 2019, PRAHA 
Nově připravený kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
otevřeme v květnu. 
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 10. 5. 2019nebo do naplnění kapacity pomocí on-line formuláře přihlášky 
(k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete kontaktováni s dalšími informacemi.  
NOVÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA  
Nejnovější termíny pro konání zkoušek profesní kvalifikace chůva jsou: 3. 5., 31. 5., 7. 6. a 21. 6. 
2019.Přihlašovat se můžete na emailu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

Prosazování společných zájmů 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 
Dobrá zpráva pro podpořené žadatele: peníze už máte na svých kontech. Máme naději, že v tomto ohledu 
skutečně svítá.  
Na 3. 6. 2019 chystá MPSV seminář – respektive setkání nad metodikou – pro všechny žadatele, aby mohlo 
opět dojít k revizi dotačního programu na základě připomínek. Domluvili jsme se, že za Síť pošleme předem 
souhrn připomínek z center. A tak vás prosíme, pokud máte podněty na změny jak obsahu, tak i aplikaci 
OKlužby rodina, napište nám, a to do 19. 4. 2019. 
Co se týká financí, promýšlíme způsob, jak efektivně dát najevo, že podpora prevence se státu vyplatí.   

https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=1792fef524&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=36d81b9d2c&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=35032ba5b9&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=d965eb873a&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=b2f3939973&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=081ae8c3b3&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=2ce84ed1cb&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=409ae29203&e=7da1da1adf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

Uloveno v Síti 
 

 

DALŠÍ JUBILANT V SÍTI PRO RODINU 

Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně letos slaví nádherných 20 let od založení. Každé takové 
úctyhodné výročí nás naplňuje radostí a obrovskou nadějí. Všem v Hodoníně blahopřejeme a přejeme, aby jim 
to takto šlapalo i nadále :) 
Více se o Centru pro rodinu a sociální péči můžete dovědět zde. 
 
BENEFIČNÍ AUKCE NA VYBAVENÍ HERNY RC PROVÁZEK OLOMOUC 
V sobotu 23. března proběhla benefiční Aukce ve prospěch nového vybavení dětské herny v Lípě, kam se bude 
RC Provázek Olomouc na podzim stěhovat. Do Aukce jsme dostali 33 krásných darů od 20 dárců. Byl připraven 
pestrý program pro děti i skvělé občerstvení. Aukci iniciovaly a z velké části připravily uživatelky RC Provázek, 
což nám, zaměstnancům, dělá velkou radost. Výtěžek aukce je 5660 Kč.  Na průběh Aukce se můžete podívat 
na https://rcprovazek.cz/foto/event/uncategorised/2019-Aukce 
za RC Provázek Olomouc Magda Mečkovská, předsedkyně spolku 

 

Odjinud 

 

 

JARNÍ NADECHNUTÍ ČISTÉHO VZDUCHU 
Zima končí a můžeme se tedy nadechnout o něco čistšího vzduchu. V zimě totiž u nás přibližně 300 tisíc 
domácností stále topí uhlím. Jemný prach, který tak uniká do ovzduší, dýcháme my všichni.Spolu se 
zplodinami z uhelných elektráren jde o nejvýznamnější zdroj prachu u nás. Jen loni kvůli němu v Česku 
předčasně zemřelo 5 700 lidí! 
Topení pevnými palivy v domácnostech také produkuje 98 % nebezpečného benzo[a]pyrenu, silně karcinogenní 
látky. Český stát by měl majitele uhelných kotlů a kamen motivovat k výměně topení.Současná pomoc ve 
formě kotlíkových dotací bohužel nestačí pro všechny a těm nejchudším velké šance nedává. Ale experti Hnutí 
DUHA připravili promyšlený návrh, jak to napravit. 
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/ofenziva_proti_neviditelnemu_zabijakovi_0
.pdf 
Změna pravidel finanční pomoci domácnostem či zvýšení energetické daně a směšně nízkých poplatků z těžby 
uhlí přinese změnu a pomůže zaplatit výměnu uhelných kotlů. Vláda nesmí zavírat oči před 
řešením: https://www.nedusmese.cz 
Jiří Koželouh, Hnutí Duha 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 
5x o učitelích 
Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil,  
aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili,  
aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce. 
Jan Amos Komenský  
 

https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=9b4eea66d3&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=4e1ef9d97e&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=df34f4dbf9&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=df34f4dbf9&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=76a94521eb&e=7da1da1adf
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=0365063a83&e=7da1da1adf


 

 
Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat. 
Albert Einstein  
 
Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír. 
Jan Masaryk  
 
 
  
Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. 
Gabriel Laub  
 
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. 
 Neznámý autor  
 
  

 

  

 



 


