
 
 

SÍŤOVINY                                              

21/2020  

 

Milí přátelé v mateřských centrech,  

každodenní změny spojené s pandemií nás možná vyvádějí z míry a někdy i roztrpčují, na 

druhou stranu nabízejí nové netušené možnosti. Dokonce nutí vystoupit ze zaběhaných 

kolejí a hledat nové cesty. Otevírá se prostor pro posilování místních „sousedských“ komunit, 

a to nejen v malých obcích, ale také ve velkých městech. Vzájemná blízkost boří předsudky!  

A tak přijímejme s radostí vše dobré, co nečekaná situace přináší! Překvapivě toho není 

málo! 

Rut 

  

Víte, že  

jsme rozeslali otevřené prohlášení k novele zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině? 

Celé znění přikládáme nejen pro čtení, ale můžete text šířit, například mezi poslance 

Parlamentu ČR. Nevadí, že prohlášení dostanou vícekrát. Alespoň uvidí, že se problematika 

dětských skupin týká široké skupiny občanů.  

 

Ptáte se,  

na odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz k opatřením v mateřských centrech 

v souvislosti s pandemií covid-19.  

Přes veškeré urgence jsme na dotaz z 20. 8. 2020 nedostali odpověď. A tak vás můžeme 

jedině odkázat na speciální webové stránky ministerstva ke koronaviru, kde jsou dvě důležité 

záložky: Aktuální opatření a Mimořádná a ochranná opatření, tam uvádějí a aktualizují 

veškerá opatření. Vzhledem k tomu, že situace se v jednotlivých okresech odlišuje, 

doporučujeme také sladovat lokální opatření krajských hygienických stanic, která najdete na 

mapě tzv. semaforu ČR. 

Pokud přece jen dorazí odpověď z Ministerstva zdravotnictví, pak vám ji neprodleně 

pošleme. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky“ – LISTOPAD 2020, PRAHA 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/200917_Sit%20pro%20rodinu_Prohlaseni%20k%20novele%20zakona%20o%20detskych%20skupinach.pdf
http://koronavirus.mzcr.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
Lokální%20opatření%20krajských%20hygienických%20stanic%20najdete%20na%20mapě%20tzv.%20semaforu%20ČR
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti


 
 

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. 10. 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 – PODZIMNÍ TERMÍNY 

Nejbližší volný zkouškový termín je v pátek 25. 9. 2020.  

Další vypsané termíny jsou: 

Říjen: pátek 23. 10. 2020 

Listopad: pátky 20. 11. a 27. 11. 2020 

Prosinec: pátek 4. 12. 2020 

Pro více informací a pro přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na 

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ 

Vzdělávací semináře v rámci projektu Společně a profesionálně začali v září osmi semináři 

ve všech sedmi místech. Zítra vás čekají ještě 3 semináře, na ostatní si musíte počkat na 

říjen a listopad: 

18. září, Brno: Efektivní komunikace (Eliška Vondráčková) 

18. září, Ústí nad Labem: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová) 

18. září, Rudná u Prahy: Specifika řízení NNO (Ingrid Jílková) 

 
14. října, Pardubice: Google aplikace (Jiří Tománek) 

15. října, Kroměříž: Mzdové účetnictví (Irena Gajdošová) 

16. října, Třebíč: Komunikace v obtížných situacích (Petr Sucháček) 

 

5. listopadu, Ústí nad Labem: Právní minimum (Radka Bláhová) 

6. listopadu, Brno: Time management (Eliška Vondráčková) 

12. listopadu, Kroměříž: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek) 

13. listopadu, České Budějovice: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová) 

13. listopadu, Rudná u Prahy: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek) 

18. listopadu, Pardubice: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek) 

19. listopadu, Ústí nad Labem: Grafika pro negrafiky (Jiří Tománek) 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/202011_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5bWBlTj2J_LyIkLC8Y0BNQvBrUdPZuQieQxWFxjFjM7Nwxw/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 
 

20. listopadu, Ústí nad Labem: Google aplikace (Jiří Tománek) 

 

V případě zájmu kontaktujte svojí krajskou koordinátorku. 

 

 

 

PROSAZUJME SPOLEČNÉ ZÁJMY 

ONLINE KONFERENCE (K)ROK RODINY 29. ZÁŘÍ 2020 

(K)rok rodiny je každý rok krajskou (jihočeskou) záležitostí Sítě pro rodinu. Letos tomu chtěl 

osud jinak a otevíráme brány ONLINE, tedy do celé České republiky. Přes obrazovky doma 

nebo v práci se můžete těšit na skvělé odborníky, letos na téma „Rodina – ruku v ruce 

životem“.  

Pozvánku na ONLINE konferenci naleznete zde. 

Přihlašovat se může kdokoliv, z řad odborné i laické veřejnosti a to zcela zdarma. Vybrat si 

můžete jen jeden blok nebo celou čtyřhodinovou konferenci.  

Hana Šustrová 

 

 

ULOVENO V SÍTI 

 

MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO V KROMĚŘÍŽI SE STALO „LÍHNÍ“ ŽEN REGIONU  

Po Marcele Bradové získala ocenění Žena regionu ve Zlínském v letošním roce opět 

„Klubíčková“ osobnost, a sice matka tří děti Veronika Habrová. V rozhovoru v regionální 

televizi přibližuje Veronika jak své působení v Klubíčku, tak i zaměření na životní prostředí. 

Bylo by skvělé, kdyby její slova o tom, že „mamince Zemi neubližujeme“ inspirovala 

i v dalších centrech.  

Veronice děkujeme nejen za skvělou práci, ale také za prezentaci přínosu mateřských center 

a přejeme, aby se jí i nadále dařilo! 

 

 

PUBLIC RELATIONS 

 

JAK LETOS DOPADL VÁŠ KRAJ VE SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MÍSTO PRO ŽIVOT? 

Srovnávací výzkum Místo pro život už desátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel 

v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost 

dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu 

motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, 

https://1url.cz/wz4xW
https://forms.gle/pQwLZRmu1rf28LdN9
https://www.youtube.com/watch?v=Dq7qRJFvMVQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1corsjKlHE-vjgX97MJzJCRUinkXfJTW3v442zH6MBvKqczQ8fUTsj8kk
https://www.youtube.com/watch?v=Dq7qRJFvMVQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1corsjKlHE-vjgX97MJzJCRUinkXfJTW3v442zH6MBvKqczQ8fUTsj8kk


 
 

a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než 

hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační 

respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na 

tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost. 

Letošní výsledky krajů doplňuje kategorie AKTIVITA. Rut Kolínská  jako členka kolegia 

nominovala mateřská centra za přínos v době pandemie. Vítězem se sice stal projekt 

Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej 

dálničních známek, ale mateřská centra se dostala do povědomí dalšího okruhu lidí. 

  

 

ODJINUD 

 

DEN VÝUKY NA DÁLKU 

Fórum rodičů nabízí rodičům, dětem a učitelům přidat se k rozvoji kombinovaného 

vzdělávání (školní docházka v kombinaci s distanční online výukou), symbolickým jedním 

dnem "bez budovy školy". Akce upozorňuje na výhody kombinovaného vzdělávání během 

pandemie, na možnosti kombinovat prezenční a online výuku kdykoli je to přínosné. Cílem 

je, aby se rodiče, děti a učitelé mohli svobodně společně rozhodovat o výuce na dálku, 

kombinovat ji s prezenční výukou dle jejich potřeb.  

 

 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Tentokrát Karel Čapek na aktuální notu – o chřipce (Lidové noviny 29. 1. 1931) 

 

1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě 

zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně 

nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že 

máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, 

zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že 

chřipku nebo rýmu roznáší. 

2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň 

nestonali nadarmo. 

3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy 

a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a 

ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo 

rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo 

jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného 

zájmu. 

 

https://www.mistoprozivot.com/cs/aktualne/napsali_o_nas
https://www.mistoprozivot.com/cs/aktualne/napsali_o_nas
https://www.mistoprozivot.com/cs/aktualne/novinky/582-v_praze_se_zije_blaze_hlavni_mesto_zvitezilo_ve_srovnavacim_vyzkumu_misto_pro_zivot
https://www.mistoprozivot.com/cs/kolegium_mista_pro_zivot
https://www.facebook.com/events/2813377305616387/

