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Milí přátelé v mateřských centrech,  

letošní září se zdá hektičtější než obvykle, zápasíme s nejistým vývojem pandemie 

a především s doháněním programů, které jsme kvůli protipandemickým opatřením nestihli. 

Do toho tradiční povinnosti spojené se začátkem roku nepočkají. I proto posíláme dnešní 

stručné Síťoviny s okomentovanou metodikou dotačního programu Rodina.  

Navzdory „rychlé“ době, mějme čas také na sebe i na rodinu! 

Rut 

 

Víte, že  

budeme mít příležitost k osobnímu setkání 25. LISTOPADU V PRAZE?  

Připravujeme sympozion tentokrát zaměřený na podporu žen, popřípadě i mužů, kteří se po 

rodičovské pauze vrací do zaměstnání. Co všechno mohou zaměstnavatelé pro usnadnění 

jejich návratu udělat? 

A tak si rezervujte čas a naplánujte cestu do Prahy 25. 11. 2021!  

  

Ptáte se,  

jak získat úplný výpis skutečných majitelů? 

Potřebujete ideálně datovou schránku nebo musíte mít elektronický podpis 

1. Prostřednictvím datové schránky: 

 Na Evidenci skutečných majitelů  zadáte přesný název vašeho centra 

 Přihlásíte se (kliknutí na odkaz přihlásit) 

 Otevře se výběr z možností, vyberete Přihlášení pomocí poskytovatele ISDS 

(datové schránky) 

 Otevře se přihlášení do datové schránky, kam se přihlásíte buď jménem a heslem 

(nebo máte-li  eIdentitou) 

 Potvrdíte vyžadovaný souhlas v datové schránce a vrátí vás to zpět na evidenci, kde 

už jen zadáte vyhledat (lupa). 

 Po vyhledání kliknete na úplný výpis, ten se otevře a můžete si ho stáhnut.  

2. Pokud nemáte datovou schránku, ale jen elektronický podpis: 

 Nápovědu k přístupu k údajům v evidenci na portále justice 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda


 Můžete však rovnou vyplnit žádost zaslat ji   na adresu: posta@msp.justice.cz s 

uznávaným elektronickým podpisem 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

METODIKA MPSV – DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 

Na základě seminářů MPSV posíláme slíbenou okomentovanou Metodiku. Doporučujeme 

v klidu pročíst dříve, než začnete psát. Důležitá změna je v přílohách:  novou přílohou je 

úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby vygenerovaný z Evidence 

skutečných majitelů. Tuto přílohu vytvořte s dostatečným předstihem! Popis jak na to 

uvádíme výše v „Ptáte se“.  

Případné dotazy můžete směřovat na: rodina@mpsv.cz, všichni tam jsou ochotní a relativně 

operativně odpovídají. 

Pozor při podávání žádosti na servisní odstávky OK systém, vždy úterý a čtvrtek od 17 

do 24hod! 

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Říjnové termíny pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky jsou obsazeny, ještě je možné se přihlásit na 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  

 

VÝROČNÍ ROK 2022 

Příští rok budeme společně oslavovat 30 let od založení prvního mateřského centra 

v Československu a 20 let od vzniku Sítě pro rodinu (tehdy pod názvem Síť mateřských 

center). Bylo by škoda nevyužít této příležitosti k prezentaci přínosu mateřských center.  

Oslavy výročí soustředíme především do Festivalu rodiny. Připravujeme obsahovou část 

a harmonogram tak, abychom vás mohli s naší představou seznámit v průběhu října. 

Uvítáme postřehy a nápady z vašich řad.  

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

3x k výročí Tomáše  Garriqua Masaryka (7. březen 1850 - 14. září 1937) 

 

Představa o nutnosti chytrácké diplomacie se přežila; lidé počínají chápat, že lež je hloupá a 

zbytečně komplikuje a zdržuje jednání. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější. 

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. 

 

   

https://esm.justice.cz/ias/iformissm/dalkovypristup.html;jsessionid=rZSPg2-3i+hijxu3mHJPPWyW?0
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Metodika%20Rodina%202022_komentare%20+%20doporuceni.pdf
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