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Milí přátelé v mateřských centrech,  

letošní oslavy demokracie 17. listopadu v Praze víc než jindy odkrývaly názorovou 

mnohotvárnost naší společnosti. Na jednu stranu je to v pořádku, pokud rozdíly v názorech 

nevyvolávají násilí či neubližují jiným, nechť zaznívají. Avšak prosazuje-li někdo evidentní 

bludy, je potřeba je usměrňovat a vyvracet.  

Obdobně to vnímám s pandemií. Kolem té koluje tolik zavádějících smyšlenek a je dost 

těžké odlišovat pravdu od nepravdy. Rozhodování, jak se zachovat, však stavějme na 

ověřených faktech, ta naštěstí můžeme díky seriózním médiím snadno dohledat.  

Vím, že se ani odborníci v mnohém neshodují. Avšak čísla z nemocnic a zprávy těch, kdo 

tam pracují, hovoří jasně. Nejsem „očkovací nadšenec“, přesto nevidím jiné východisko pro 

vlastní ochranu i jako brzdu v šíření pandemie a jejích následků očkování!  

Rozhodujeme nejen o sobě, ale i o druhých! 

Rut 

 

MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ 

 

AKTUÁLNÍ MIMOŘÁNÉ OPATŘENÍ OD 22. 11. 2021 

Jak jsme předpokládali, pandemie opravdu nabírá na síle, a tak Ministerstvo zdravotnictví 

opět zpřísnilo podmínky opatření. Celé znění aktuálního mimořádného opatření, které bude 

platit od 22. 11. 2021, najdete v příloze, a to i se zdůrazněním toho podstatného, co se 

center týká.  

Zásadní novinku před chvílí zveřejnilo ministerstvo na COVID portálu: 

Od 22. listopadu 2021  se bude možné prokazovat pouze certifikátem 
o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR 
testy ne starší než 72 hod. budou akceptovány pouze u osob: 

 mladších 18 let, 

 s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN), 

 rozočkovaných osob. 
Jiné způsoby nebudou akceptovány. 
 

Další upřesnění také kopírujeme z COVID portálu: 

 pořadatel vede evidenci jmen účastníků, jejich kontaktních údajů a kdy se aktivity účastnili 

po dobu 30 dnů, kdyby bylo nezbytné provést epidemiologické šetření (jméno, příjmení, 

kontakt), 

 absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách, 

 absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, 

v posledních 24 hodinách, 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-1028.pdf
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm


 absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je 

platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad, 

 mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, 

 mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,  

 u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní. 

 povinnost testování a evidence se netýká dětí do 6 let. 

 Pokud nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek (očkování, test, prodělání 

onemocnění), může být přítomno max. 20 osob. 

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že není potřeba se prokazovat 

negativním testem na koronavirus ani jinou skutečností v rámci O-N-T, avšak i pro tyto osoby 

platí povinnost evidence. 

 

ZMĚNY V SÍTI PRO RODINU 

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM  

Na začátku týdne jsme vám poslali 2 e-maily s hlasováním o zvýšení členského příspěvku 

a o změně stanov. Věříme, že e-mail vám všem přišel. Pokud ne, pak dejte vědět na: 

info@sitprorodinu.cz. Prosíme, věnujte hlasování pozornost. Vaše vyjádření potřebujeme 

znát do 5. 12. 2021. Jedná se o důležitá rozhodnutí, která ovlivní další působení Sítě pro 

rodinu. Záleží tedy na hlase každého členského centra.    

  

Víte, že  

navzdory pandemii máme skvělou příležitost potkat se osobně na sympozionu 25. 11. 

2021 v prostorách bývalé Truhlárny v Karlíně v Praze 8? 

Název HRdinové na trhu práce skrývá bohatý a inspirativní program i příležitost poznat 

zajímavé osobnosti. 

Neváhejte a přijďte! Stačí se  se registrovat prostřednictvím online formuláře. Kapacita 

prostor je omezena. 

 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test
mailto:info@sitprorodinu.cz
https://drive.google.com/file/d/1kkX48vqeTacmfu9KbObizS-cxRJFHn0q/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmazI8glV2sGPBuBxC8w5SlzRxismgW5CwCoiij-yZMSXLQw/viewform


 

PUBLIC RELATIONS 

 

I RODIČ POTŘEBUJE LASKAVOU NÁRUČ. V MATEŘSKÝCH CENTRECH SE SDÍLÍ 

SMÍCH I SLZY 

Cesty k medializaci činnosti mateřských center mohou být různé, často velmi náhodné. 

Například redaktorka EDUzínu Jitka Polanská doprovázela vynikajícího učitele skvělého 

učitele Pavla Motyčku, o kterém psala článek, na jeho přednášku v mateřském centru 

Klubíčko v Kroměříži. Skvělá atmosféra centra ji tak nadchla, že nakonec článek obohatila o 

zkušenosti z centra.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY, CHŮVY A PEČUJÍCÍ OSOBY 

Pracujete jako pedagog, chůva či pečující osoba nebo se na tuto práci teprve připravujete a 

potřebujete prohloubit své vědomosti či dovednosti a chcete se dále rozvíjet a inspirovat? 

Pak jsou námi připravované kurzy na klíčová témata k vaší profesi určeny právě vám! 

Kurzy nabízíme v prezenční i online formě. 

Každý účastník obdrží po absolvování jakéhokoli kurzu a jeho zaplacení certifikát o účasti. 

 

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME: 

 

ABYCHOM SI ROZUMĚLI ANEB JAK ROZVÍJET ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI DĚTÍ 

VE VĚKU 2-5 LET 

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s 

dětmi v předškolním věku v souvislosti s řečovými dovednostmi. Podstatnou část programu 

budou tvořit osvědčené postupy, hry a aktivity související s logopedickou prevencí a 

dorozumívacími schopnostmi. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní 

tipy pro pečující osoby.  

Termín:  čtvrtek 2. 12. 2021 v čase 17:00 – 19:00 hod. 

Místo: ONLINE  (prostřednictvím google meet) 

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete ZDE.  

 

PRVNÍ POMOC - DĚTI 

Kurz první pomoci u dětí je zaměřen na všeobecné postupy a to nejen na samotnou 

resuscitaci, ale především na celkové zvládnutí situace a procvičení život zachraňujících 

dovedností. Na kurzu se naučíte to, co by měl umět každý – co dělat, když jde někomu o 

život. 

Termín: pátek 3. 12. 2021 od 9:30 do 14:00 hod. 

Místo konání: Praha 

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete ZDE.  

https://www.eduzin.cz/
https://www.eduzin.cz/rodicovstvi/i-rodic-potrebuje-laskavou-naruc-v-materskych-centrech-se-sdili-smich-i-slzy/
https://www.eduzin.cz/rodicovstvi/i-rodic-potrebuje-laskavou-naruc-v-materskych-centrech-se-sdili-smich-i-slzy/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/211202_Pozvanka_webin%C3%A1%C5%99e_pedagogika_logopedie.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3wPlQ7tSSE7fOPlbuVRzZZen3HUYWsLRZ68JOn1K_X-sIYw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/211203_Pozvanka_1.pomoc_Praha.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEn2y7xbh3L-8UdDrrkkKGHlZ16DaceS8zs6z-TNcHnMelgg/viewform


 

DOBŘE SI TO SPOČÍTEJ! 

Jak rozvíjet předmatematické dovednosti u dětí v nejmladším věku 

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s 

dětmi v předškolním věku. Objasníme si, co (před)matematické dovednosti obnáší a jak je 

nenásilným a hravým způsobem u dětí posilovat a jak k tomu využít běžné každodenní 

situace. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní tipy pro pečující osoby.   

Termín:  čtvrtek 9. 12. 2021 v čase 17:00 – 19:00 hod. 

Místo: ONLINE  (prostřednictvím google meet) 

Více informací ke kurzu najdete v pozvánce. Přihlásit se na kurz můžete ZDE. 

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA  

Rádi bychom vás informovali o posledním letošním zkouškovém termínu pro složení zkoušky 

profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-

M). 

Nejbližší volný zkouškový termín je pátek 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. 

 

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2022: 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

(kód: 69-073-M) 

Aktuálně připravujeme žádost a autorizaci. Realizaci prvních zkoušek předpokládáme 

v prvním čtvrtletí 2022. O prvních zkouškových termínech budeme informovat v Síťovinách a 

na www.sitprorodinu.cz v sekci vzdělávání. 

 

V rámci dalšího profesního vzdělávání pro pedagogy, chůvy a pečující osoby připravujeme 

pro rok 2022 semináře a webináře na různá témata, která prohloubí vaši profesní 

kvalifikaci. Všechny pozvánky budeme zveřejňovat v Síťovinách i na webových stránkách 

Sítě pro rodinu. 

 

ULOVENO V SÍTI 

 

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE V CENTRU 

 
RADKA z. s. v Kadani momentálně ve svém Mateřském centru hostí dobrovolnici ze 

Španělska. Paula vystudovala logopedii a zabývá se laktačním poradenstvím. Pro anglicky 

a španělsky mluvící rodiče připravila sérii (i online) workshopů na témata kojení, rozvoj řeči 

a raný vývoj dětí. Kompletní seznam a bližší informace najdete zde 

 

 

 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/211209_Pozvanka_webin%C3%A1%C5%99e_pedagogika_p%C5%99edmatematika.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3GNvGwamvz5ymHRuREzsoucT8FrM3Lj_a8r4TQPslc1AdNA/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
http://www.sitprorodinu.cz/
https://radka.kadan.cz/
https://radka.kadan.cz/.../nabidka.../workshops-paula/


ODJINUD 

MILOSTIVÉ LÉTO - ŠANCE, JAK SE ZBAVIT EXEKUCÍ 

Pokud máte kolem sebe či v centrech lidi v exekuci, pak upozorňujeme, že se otevřela 

možnost pomoci prostřednictvím takzvaného milostivého léta . Lidé, kteří mají exekuci kvůli 

dluhům u veřejných institucí, se mohou do 28. ledna snadněji oddlužit. Milostivé léto se 

vztahuje typicky na exekuce na zdravotním pojištění, za nájemné u obecních či městských 

bytů, dále nezaplacené poplatky vůči obci, pokuty za jízdu načerno v MHD, regulační 

poplatky u lékaře nebo dluhy na energiích u společností se státní účastí. 

Na výše uvedeném odkaze získáte další podrobné informace, jak postupovat. A pro případ 

potřeby i seznam míst, kde vám mohou poradit.   

Prosíme, informujte o této šanci ve vašich centrech.  

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

  

 

 

 
 

 

https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/
https://exekuce.justice.cz/odkazy/

