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Milí přátelé v mateřských centrech, 

tento týden se zdálo, že nebudeme mít žádnou zásadní novinku a vydání Síťovin počká na
týden  příští.  Nakonec  a  „konečně“  přišly  dlouho  vyžadované  informace,  které  se  budou
mnohým z vás hodit. A tak Síťoviny nebudou dlouhé, ale věřím, že za ně budete rádi!

Vězte, že já mám nesmírnou radost, protože jsem si v pátrání po jasném sdělení připadla
jako slepička v pohádce O kohoutkovi a slepičce. Přitom informaci o příměstských táborech
jsme mohli dostat už v březnu, neb už tehdy platila.

Mějte rychlé a pozorné čtení!

Rut

P.S.  V průběhu  dokončování  Síťovin  přišla  smutná  zpráva  o  úmrtí  naší  bývalé  účetní
a finanční manažerky Pavlíny Novotné. Pavlína působila v Síti jedenáct let. Svým svébytným
humorem  a  přístupem  k životu  zpestřovala  a  obohacovala  každé  setkání.  Kouzlo  její
osobnosti zůstává ve vzpomínkách v každém, kdo ji osobně poznal.   

Víte, že

se nám konečně podařilo získat důležité informace k příměstským 
táborům? 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph. D, pověřena zastupováním náměstkyně pro ochranu a 
podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR napsala:

„Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny. Na jejich 
pořádání se tedy budou vztahovat jen v té době platná obecná opatření upravená 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Pokud provozovatelé chtějí využít 
hygienicko-protiepidemická opatření, vytvořená Ministerstvem zdravotnictví pro zotavovací 
a jiné podobné akce pro děti, v oblastech, které lze na jejich činnost aplikovat, je to ze strany 
ministerstva vnímáno jako velice pozitivní přístup, který můžeme jen doporučit. Jako každý 
rok platí však obecná zásada, že je odpovědností rodičů k jakému provozovateli 
příměstského tábora své děti  přihlásí.“

To znamená, že potřebujete sledovat, která obecná opatření upravená mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví budou v době vašeho tábora platná. A také máte v ruce 
argument pro případné námitky zejména z řad vašich místních hygieniků. 

A pro inspiraci můžete využít dokument vytvořený Ministerstvem zdravotnictví pro letní 
dětské rekreace, zejména bod Jiné podobné akce pro děti.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf


Ptáte se,

proč je  potřeba vaše  akce  přihlašovat  do  Festivalu  rodiny?  Odpověď je

jednoduchá,  máme-li  operovat  na  MPSV  i  jinde  při  vyjednávání   podmínek  pro
mateřská centra, potřebujeme mít v ruce argumenty. A ty se bez čísel neobejdou. 

 A tak přihlašujte vaše běžné akce, které díky uvolňování mimořádných opatření organizujete
průběžně do konce května prostřednictvím on-line přihlášky.

Spolu to dáme!

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 2021

S MPSV udržujeme stálý  kontakt,  a  tak  pro  vás  máme aktuální  informace  k Národnímu
dotačnímu programu Rodina. Plánovaná alokace zůstává stejná jako v roce 2020, a sice 120
miliónů. Program  plánuje MPSV vyhlásit 1. 9. 2020. Domlouváme i možnost semináře pro
žadatele. Tak jako všude jinde pandemie zbrzdila práci i  na MPSV. Jakmile budou jasné
další novinky, dáme vědět.

PRACOVNÍ SKUPINA K PREVENCI 

Podařilo s nám iniciovat obnovení pracovní skupiny k prevenci na MPSV. Síť pro rodinu v ní
bude  mít  zastoupení.  I  pro  práci  v této  pracovní  skupině  budeme potřebovat  argumenty
podložené čísly. A to i čísla z Festivalu rodiny, který  letos obzvláště může prezentovat práci
center  v období  pandemie.   Proto  jsou  důležité  i  vaše  příspěvky  do  soutěže  vyhlášené
v     rámci Festivalu rodiny.   Krom toho, že na vás čekají hodnotné ceny.

VZDĚLÁVÁNÍ
KURZ  „PŘÍPRAVA  KE  ZKOUŠCE  PROFESNÍ  KVALIFIKACE  Chůva  pro  děti  do
zahájení povinné školní docházky“ – SRPEN 2020, PRAHA

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení  povinné
školní docházky otevřeme v srpnu.

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. 7. 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. 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – PRÁZDNINOVÉ TERMÍNY

Nejbližší volný zkouškový termín je ve čtvrtek 25. června 2020. 

Další vypsané termíny jsou: 10. 7., 20. 8., 21. 8. a 28. 8. 2020.

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/202008_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGTkbYCgK1Jpe3GcDK_Islmo3NOrjzqOy4ELjhK88_0uT7_g/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202020/Festival%20rodiny%202020_soutez_fin.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202020/Festival%20rodiny%202020_soutez_fin.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzl72AU3t7EXeYqU9vsn77v-F7Kw6zuOMh-4GjkdwPtmLIVw/viewform


Pro  více  informací  a  pro  přihlášení  ke  zkoušce  kontaktujte  Irenu  Přibylovou  na
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.

ULOVENO V SÍTI

STAČÍ DVAKRÁT KLIKNOUT A JEDNOU V E-MAILU POTVRDIT

Obracím se opět s prosbou o podporu projektu děvčat z RC ROSA Česká Třebová v rámci
Burzy Filantropie. 

Pojďme ukázat sílu Sítě pro rodinu! Děvčata z  ROSY si podporu moc zaslouží. Zabojovaly,
 i když loni z MPSV dostaly 0 a jedou dál... 

Hlasovat můžete do 2. 6. 2020 do 12:00.

krajská koordinátorka Petra Horáková

ODJINUD

POMOC NEJEN V DOBĚ PANDEMIE - PRVNÍ TELEVIZE PRO ŠKOLY A ŠKOLÁKY

ČT edu je největší portál vzdělávacích videí v České republice. Je přístupný všem učitelům,

aktivním žákům, studentům a jejich rodičům. Na dvě kliknutí se učitel dostane k videím, která

oživí  a  doplní  jeho  výklad.  Záběr  ČT  edu  je  široký,  najdete  zde  videa  pro  více  jak

20 předmětů, řazených podle 4 stupňů vzdělání. Vědomostí chtiví uživatelé si mohou vybrat

z téměř 3 000 videí.

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

Díky pandemii jsme se naučili smysluplně požívat virtuální prostředí a odtud přichází i
videopozdrav

Václava Havla o odpovědnosti, pýše moci a úctě k druhým

https://www.facebook.com/KnihovnaVaclavaHavla/videos/500119950654588/UzpfSTE2MzQxNjkyMDg6MTAyMjA3MzQ0OTg4NjU3MTE/
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/
http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2020/okres-usti-nad-orlici-2020/spolecne-varime-spolecne-se-ucime-spolecne-se-najime/?fbclid=IwAR3Qp3db9N1h1Qqqb0-GEcMSP8SNQRI5E4yn_25sgppRB6PZ5ZuEbppCgz8
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