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Milí přátelé v mateřských centrech, 

v pondělí 20. 1. jsem se opět ocitla v milé společnosti zajímavých žen (i mužů), a to díky 

zařazení do 25 TOP žen Česka veřejné sféry. Pokaždé si při podobných situacích uvědomuji, 

že bez vás všech, kdo zakládáte a vedete mateřská centra, by ani moje práce oceněna nebyla. 

A tak vím, že mezi TOP ženy Česka patříte vy všechny. Díky za vše co děláte! 

V každé kategorii se určuje pořadí jen prvních tří žen. Letos se v kategorii veřejná sféra umístila 

jako první předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která při předávání ocenění moc 

hezky mluvila o dětských skupinách, které mají na Akademii věd. Oslovila jsem ji a těší mne, že 

máme spojenkyni v rámci diskuse kolem novely zákona o dětských skupinách. Další člověk, 

který zůstává naší spojenkyní, je soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. Ta za mnou 

přiběhla při závěrečném fotografování a domluvily jsme se, že nás podpoří v prosazování 

mateřských center jako důležitého nástroje prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti. 

A do třetice všeho dobrého za mnou přišla Alžběta Plívová z České televize a sama se začala 

vyptávat, jak se rýsuje letošní Festival rodiny. Dohodly jsme se na termínu, kdy probereme 

možnosti podílu ČT na Festivalu rodiny. Věřím v duchu citátu v závěru, že se naše sny pomalu 

začnou plnit! 

Rut 

  

 

Víte, že 

 

 

byla vyhlášena soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům“? 

 
Vyhlásil ji 20. ledna 2020 odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV. Všechny potřebné 
dokumenty najdete na webových stránkách MPSV na uvedeném odkaze. 
Doporučujeme: oslovte vedení svých obcí a navrhněte jim, aby přihlášku podali. Případně jim 
nabídněte spolupráci. A bude-li třeba, jsme vám k dispozici. Stejně tak nabízí i MPSV 
telefonickou konzultaci. 
 
Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 29. 2. 2020. 
  

 

Ptáte se, 
 

na tržby vyloučené z evidence tržeb kvůli EET.  
 
Evidovanou tržbou nejsou mimo jiné tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně 
prospěšných poplatníků (VPP). 
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Příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti VPP (§ 12 odst. 3 písm. h) zákona o 
evidenci tržeb): 

 Příjmy/výnosy splňující formální náležitosti z dané činnosti za předchozí rok 

nepřekročily 300 000 Kč 

nebo 

 Příjmy/výnosy splňující formální náležitosti z dané činnosti za předchozí rok 

nepřekročily 5 % z celkových příjmů/výnosů VPP za dané období 

Předpokládáme, že většiny mateřských center se evidovaná tržba netýká. 
 
  

 

Vzdělávání 
 

PSANÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY NEMUSÍ BÝT NUTNÉ ZLO – SEMINÁŘ 5. 2. 2020, PRAHA 
Máte zájem prezentovat jasně a srozumitelně přínos své práce? Zkuste využít modelu 
Social Reporting Standard jako nástroje transparentnosti. 
Cílem semináře je přijmout psaní výroční zprávy jako příjemnou reflexi své práce, pochopit 
přínos metody Social Reporting standard (SRS) a naučit se zpracovat úkoly dané Metodikou 
MPSV. Mimo jiné se dozvíte jak má podoba takové výroční zprávy vypadat nebo jak výroční 
zprávu využít jako základní nástroj publicity. 
Seminář pod vedením lektorky Rut Kolínské se koná ve středu 5. 2. 2020 od 9:30 do 13:30 
hod. (poté do 15:00 hod. v případě zájmu možná konzultace) na adrese Truhlářská 24, Praha 
1 v kanceláři Sítě pro rodinu. 
  
Přihlásit se na seminář můžete do 27. 1. 2020 pomocí on-line formuláře zde. Bližší informace 
naleznete v přiložené pozvánce. 
  
KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky“ – ÚNOR 2020, 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 5. 2. 2020 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. 
  
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ 
V rámci projektu Společně a profesionálně se můžete vzdělávat po celé republice. Mnoho z vás 
je do projektu zapojených, ostatní se ale můžete zúčastnit i jednotlivých seminářů. Přinášíme 
vám přehled lednových a únorových seminářů. Pokud vás nějaký zaujme, prosím, kontaktujte 
svojí krajskou koordinátorku. 
Nejbližší termíny: 
13. února Kroměříž: Stres a jeho odstraňování (Hana Paštěková) 
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26. února Pardubice: Vedení a koučink zaměstnanců (Hana Janíková) 
28. února Rudná: Účetní závěrka (Irena Gajdošová) 
  

 

Prosazujeme společné zájmy 

 

 

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ NA MPSV 
Z pondělního jednání (20. 1. 2020) na MPSV s náměstkyní ministryně Kateřinou Jirkovou 
a ředitelkou odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí vyplynulo: 

1. Dotační program Rodina 

 Podané projekty jsou vyhodnocené a předběžné výsledky budou zveřejněny co 

nejdříve, nejpozději do konce ledna. V polovině února se sejde dotační komise, která 

rozhodne o finálním rozdělení a výši dotací. 

 Metodika na rok 2021 se nebude výrazně měnit. 

2. Obec přátelská rodině 

Jak jsme uvedli výše, soutěž byla 20. 1. 2020 vyhlášena a přihlásit se je možné do 29. 2. 2020. 

MPSV má zájem na tom, aby mateřská centra spolupracovala s představiteli obcí na podání 

přihlášky. 

3. Zápis z kulatého stolu 3. 10. 2019 

Zápis se zdržel z technických důvodů a tak, jak bylo slíbeno, dostali jsme ho následující den, 

tedy v úterý 21. 1. 

4. Ukotvení prevence 

Ukotvením prevence tak, aby mohla získat stabilní podporu ze státního rozpočtu, se bude 

zabývat pracovní skupina a Síť pro rodinu v ní bude zastoupena. 

5. Vyrovnání připomínek k novele zákona o dětských skupinách 

MPSV mnohé naše připomínky akceptuje, ale o tom zásadním, a sice o našem nesouhlasu se 
změnou názvu dětských skupin na jesle a příspěvku na dítě pouze do tří let, shoda nepanuje. 
Vývoj kolem novely budeme i nadále sledovat. 

 

Uloveno v síti 
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POVÍDEJ S HEŘMÁNKEM 
Děti z RC Heřmánek v Olomouci jsou v pravidelném kontaktu se seniory z SSpS Olomouc, p.o. 
– Centra denních služeb. A jak říká PhDr. Petra Tenglerová, ředitelka RC Heřmánek: „Děti mají 
neskutečnou moc seniory rozmluvit, rozpohybovat, vyloudit úsměv na tváři, 
i když jde například o seniory s chronickým duševním onemocněním s různou formou 
demence.“ 
Po hromadném tvoření dětí a seniorů přihlásili společný výrobek do soutěže Šťastné stáří 
očima dětí a vyhráli cenu veřejnosti. 
Podělíte se i vy se svými zkušenostmi se seniory? 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Když o tom dokážeš snít, dokážeš to udělat. 

Walt Disney 
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