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Milí přátelé v mateřských centrech,  

za dveřmi čeká nový školní rok. Co víc si přát, než aby už probíhal bez omezování nejen ve 

školách,  ale i v centrech! 

Pandemie nás mnohému naučila, a tak si nemusíme zoufat, že to byl ztracený čas. Věřím, 

že nás také podnítila ke změnám ve stylu života. Jak se říká, změna je život, a co nás 

nezabije, to nás posílí.  

Mějte tedy vstup do nového školního roku naplněný radostí ze společného putování za 

novým poznáním a také inspirativními zážitky! 

Rut 

 

Mimořádné sdělení 

Opatření, která vydává Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s pandemií, se výrazně  

nemění. Nově bude od 1. 9. 2021 platit pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném 

kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 

7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno 

jedenkrát za 7 dní. 

 

Víte, že  

budeme hostit od soboty 28. 8. do úterý 31. 8. 2021 kolegyně z Německa, 

Slovenska a Slovinska v rámci projektu podpořeného programem Erasmus+? 

Přikládáme program a to jak pro informaci, jak takové setkání probíhá, tak i případnou 

motivaci se do projektu zapojit.    

 

Ptáte se,  

zda platnosti novely zákona o dětské skupině po schválení Senátem PČR může 

ještě něco zabránit? 

Novelu s účinností od 1. 10. 2021 musí ještě podepsat prezident republiky, 

nepředpokládáme, že by tak neučinil. Web MPSV přináší základní přehled změn i následné 

kroky, které MPSV plánuje.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – 6. 9. 2021 OD 

11:00 DO 13:00 ON-LINE 

Ve spolupráci s MPSV jsme pro vás opět připravili on-line seminář zaměřený na to, jak formálně 

správně napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na semináři se seznámíme 

https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/210828-31_Short-term%20Training%20CZE%20Program%20CZ.pdf
http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/306-novela-zakona-o-detskych-skupinach-prosla-senatem
http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/306-novela-zakona-o-detskych-skupinach-prosla-senatem


s metodikou především v kontextu vyplňování formuláře v OK systému, budeme se zabývat 

rozpočtem projektů a vzájemně budeme sdílet praktické příklady. Máte-li už nyní konkrétní 

dotazy, vepište je přímo do přihlašovacího formuláře. 

Lektory semináře jsou: Ing. Michal Špaček, vedoucí oddělení metodické podpory a Mgr. 

Kamila Krejcárková, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí 

On-line setkáním bude provázet Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, z.s. 

Přihlášky na seminář přijímáme do 3.9.2021 nebo do naplnění kapacity semináře 

prostřednictvím přihlašovacího formuláře. 

Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce.  

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Rádi bychom vás informovali o nových termínech pro složení zkoušky profesní kvalifikace 

chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 15. 10. 2021. 

Další vypsané termíny jsou: 12. 11. 2021 a 10. 12. 2021. 

Před zkouškou můžete využít i možnosti osobní konzultace. Pro více informací a pro 

přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 

Fórum rodinné politiky 2021 7. - 8. 9. 2021 v Praze v Cubex Centru Praha na Pankráci nabízí 

příležitost k výměně názorů i zkušeností kolem života rodin, k rozšíření povědomí o rodinné 

politice  i možnost k navazování spolupráce. Program dostal více méně závěrečnou podobu.  

Těšíme se, že se s mnohými z vás potkáme.  

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Přání všem dětem i učitelům: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczv0XYsLPNccNpFlyxk13sfBTj3ET_Aec6L27YvFpC5aOkGA/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/210906_Metodika%20MPSV_semin%C3%A1%C5%99_pozv%C3%A1nka%20(1).pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSd_CEjoGML21dahTua8lQTDi1v66I4vXWXpMMqZYZGcj9OmjXZb4vo324C2iP0t5ToOJSH9dNJSveP/pub

