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Milí přátelé v mateřských centrech,  

kde bychom byli bez Tří králů? Kdybych na Tři krále v roce 1990 náhodně nepotkala Alenu 

Wagnerovou, bylo by všechno jinak – a kdo ví jak? Rok co rok si uvědomuji, jak skvělý 

nápad měla Alena, že se rozhodla importovat myšlenku mateřských center do 

Československa. Kolik díky tomu vzniklo komunitních záchranných sítí pro rodiny. A to díky 

vám všem, kdo se aktivně podílíte na práci center.  

Vstupujeme do výročního roku, kdy oslavíme 30 let od otevření prvního mateřského centra 

a 20 let od založení Sítě pro rodinu (tehdy pod názvem Síť mateřských center). Máme před 

sebou rok, kdybychom se měli zastavit, ohlédnout a nabrat sílu. A to právě pohledem zpět na 

výsledky naší práce. Věřím, že k tomu přispěje i letošní Festival rodiny. 

Ráda bych odešla ze Sítě pro rodinu s vědomím, že prevenci rizikových jevů v rodině a ve 

společnosti tak, jak se odehrává v centrech, uznávají a podporují politici na místní krajské 

i celorepublikové úrovni. I k tomu může prospět Festival rodiny.  

Spořádaná písmena letošního letopočtu MMXXII provokují k výkladu. Nabízí se například:  

MějMe XX InspIrace. Radujeme se, že můžeme společně sdílet, přijímat a rozdávat. 

Rut 

 

 

 

 

 



AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OD 

3. 1. 2022  

Stručné shrnutí bodů 12 - 15 

1. Akce pro max. počet 20 osob včetně organizátorů – respirátory; rozestupy 1,5 m; nic 

nikdo dokládat nemusí 

2. Akce nad 20 osob, max. do 100 osob (u vzdělávacích akcí, kongresů, zkoušek atp. až 

1000 osob) – respirátory; rozestupy 1,5m; vedení evidence účastníků; účastník je povinen 

prokázat se certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání covidu (do 180 dnů), 

případně se lze prokázat PCR testem (pouze osoby do 18 let, osoby, které se nemohou 

nechat ze zdravotních důvodů očkovat nebo osoby, které se prokáží očkováním, které ale 

ještě není považováno za dokončené) – my máme povinnost toto kontrolovat 

(prostřednictvím aplikace čTečka) a účastník je povinen nám toto prokázat (neprokáže-li, 

nesmíme účastníka na akci vpustit); pravidlo O-N platí i pro organizátory hromadné akce 

3. Testování zaměstnanců 

 aktuálně: povinně 1x týdně všichni neočkovaní zaměstnanci, lze využít antigenní test 

(i samotest), toto testování je platné pouze pro vstup na pracoviště 

 od 17. 1. 2022: povinně 2x týdně (po 3-5 dnech) všichni zaměstnanci včetně 

očkovaných i přeočkovaných 3. dávkou 

 od ledna 2022 proplácení testů pojišťovnami, zpětně i za testování od listopadu 2021 

více informací např. zde: https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-

testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

POZVÁNKA NA WORKSHOPY V BUDAPEŠTI 18. – 23. 1. 2022 

Slovenská Únie materských centier zve na setkání v Budapešti od 18. do 23. ledna 2022 

v rámci projektu Lepší rodičia môžu zmeniť svet k lepšiemu (podpora Erasmus+). 

Hostitelem setkání je nezisková organizace Single parents, která pomáhá single rodičům 

i prarodičům či jiným opatrovníkům dětí, nejen poradenstvím a provázením, ale i službami – 

například:   

 Krizová pomoc včetně právní a praktické 

 Komunitní programy zaměřené na arteterapii, vnitřní rovnováhu, řemesla 

 Mediace, mentoring a svépomocné skupiny pro různé typy rodinného soužití 

 Coworking s péčí o děti 

 Doučování 

Témata workshopů se budou zaměřovat na příklady práce s uvedenou cílovou skupinou. 

Podrobný program hostitelky ještě připravují. V každém případě můžete očekávat inspirativní 

a obohacující zážitky. 

Komunikační jazyk je angličtina, ale někteří hovoří více německy. V každém případě 

Slovenkám se bude překládat do slovenštiny, takže se nemusíte obávat jazykové bariéry.  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-zbo%C5%BE%C3%AD-slu%C5%BEeb-a-poskytov%C3%A1n%C3%AD-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-1.-2022.pdf
https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc
https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc
https://www.egyszulo.hu/


Cestovné a ubytování je hrazeno z projektu.  

Pozvání platí pro každého z mateřských center. Podmínka je očkování. Prosím zájemkyně či 

zájemce, aby se přihlásili do 10. 1. 2022 na e-mail: rut.kolinska@sitprorodinu.cz (případně 

volejte: 603 271 561). 

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Nejbližší volné termíny jsou: 28. 1. 2022 a 25. 2. 2022. 

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

 irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ 

SKUPINĚ (kód 69-073-M) 

Aktuálně čekáme na schválení autorizace MPSV. Nejbližší zkouškové termíny a termíny 

přípravných kurzů budou vypsány na únor/březen 2022 a to jak pro nové zkoušky, tak i pro 

přezkoušení absolventů PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Svůj zájem o složení zkoušky nebo o přezkoušení můžete už nyní projevit předběžnou 

rezervací na email irena.pribylova@sitprorodinu.cz. Jakmile nám bude autorizace udělena, 

budete kontaktování s nabídkou konkrétních termínů kurzů i zkoušek. 

  

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

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

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/NOVOU KOLEGYNI NA POZICI KRAJSKÉHO 

KOORDINÁTORA/KRAJSKÉ KOORDINÁTORKY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A V HL. 

M. PRAZE 

Hledáte smysluplnou práci na částečný úvazek a rád/a byste se připojil/a do našeho týmu? 

Pak je tato pracovní nabídka určena právě Vám! 

Krajská koordinátorka/Krajský koordinátor ve Středočeském kraji a v Hl. m. Praze  

Rádi bychom v našem týmu uvítali lidi z vašich řad, tedy se zkušenostmi s neziskovým 

sektorem a s mateřskými centry. Prosíme tedy o rozšíření nabídky také mezi 

návštěvníky/icemi vašich center. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, určitě nám pošlete svůj životopis na adresu: 

irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

Životopisy přijímáme do 16. 1. 2022. Termín výběrového řízení v Praze je stanoven na 

středu 19. 1. 2022. 
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SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Věřím v intuici a inspiraci. 

 Albert Einstein 

 

Inspirace je síla, potřebná pro každou lidskou činnost. Může se však rozvíjet jen tehdy, je-li 

provázena úsilím, a úsilí není nic jiného než práce. Práce s sebou přináší inspiraci. 

Igor Stravinskij 

 

 

 


