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Milí přátelé v mateřských centrech,  

pandemie slábne, a tak máme naději na návrat běžného života. Důvody k radosti však kalí 

vyhrocená situace na východě Ukrajiny. Ruskou agresi jsme v naší republice už zažili, navíc 

žádný útok na svobodné rozhodnutí jakékoliv země nemůže být přístupný. Proto doufejme 

v moudrost  mocných celého světa, že tentokrát rozpínavost Ruska zastaví.  

Přes veškeré napjaté události každodenní život nelze zastavit. Dnešní Síťoviny jsou opět 

nabité užitečnými, praktickými i inspirativními informacemi, proto jim věnujte pozornost. 

Těšíme se na vaše reakce! 

Mějme naději nejen příchodu jara!     

Rut 

 

AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 

 

Změny spojené s postupným oslabováním pandemie: 

IZOLACE A KARANTÉNA  

 po nákaze koronavirem se izolace prodlužuje z 5 na 7 dní 

 po rizikovém kontaktu není povinná žádná karanténa 

 izolace u lidí bez příznaků končí po 7 dnech, u lidí s příznaky končí izolace dva dny po 

jejich odeznění, celková doba izolace nesmí být kratší než 7 dní 

 opakovaně pozitivní PCR test po méně než 30 dnech do izolace znovu nemusí 

 za potvrzenou nákazu se i nadále považuje pozitivní PCR test nebo antigenní test 

provedený zdravotníkem u osob s příznaky 

 izolace se počítá ode dne následujícího po odběru vzorku, tj. den testu = den 0 

 HROMADNÉ AKCE 

 limit pro akce se sedícími diváky se zvyšuje na 1000 osob plus polovina zbylé kapacity 

sálu či stadionu 

 u ostatních hromadných akcí se limit zvyšuje ze 100 na 500 osob 

KONEC PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ 

 povinné testování ve školách i firmách je ukončeno 

 testování ve zdravotnictví a sociálních službách pokračuje dle speciálního režimu 

 končí pracovní karanténa 

TESTY 

 od 1. 3. pravděpodobně skončí preventivní PCR testy zdarma 

 hrazené budou jen testy indikované lékařem nebo hygienou 

 nyní do 28. 2. platí, že děti, očkovaní a ti, kdo se nemohou očkovat, mají nárok až na 5 

PCR testů měsíčně, ostatní bez žádanky od lékaře nebo hygieny si test hradí 

 OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 

 stále platí povinnost používat ve vnitřních prostorách respirátor 

  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19.-2.-do-28.-2.-2022.pdf


FESTIVAL RODINY 6. 5. – 19. 6. 2022 

UŽ 30 LET S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA 

Přípravy Festivalu jsou v plném proudu jak u vás v centrech, tak i v Síti. Děkujeme centrům, 

která už přihlásila svoji akci. Jedno centrum dokonce už hlásí dvě akce! Budeme rádi, když 

se budete registrovat prostřednictvím online přihlášky,  co nejdříve!  

Inspiraci pro pořádání akcí můžete najít v „Průvodci Festivalem rodiny pro mateřská 

centra“ nebo na regionálních setkáních.  

 

SYMPOZION 15. 5. 2022 

Opakujeme výzvu z minulých Síťovin. Už se ozvala dvě centra, že mají zájem se 

zapojit, a tak bude skvělé, když se též přidáte. 

V rámci Festivalu rodiny připravujeme 15. 5. 2022 v Praze na Kampě sympozion k oslavě 30. 

a 20. výročí. Sestavujeme doprovodný program a napadá nás: 

 že leckterá centra nabízejí zajímavé předměty či publikace. A tak si říkáme, zda byste 

měli chuť a zájem je prodávat ve stánku v Praze 15. 5.?  

 že v některých centrech máte hudební či divadelní seskupení – dětí či dospělých. A 

tak si říkáme, zda byste své umění byli ochotni předvést v Praze? 

 že více méně ve všech centrech nabízíte kreativní workshopy.  A tak si říkáme, jestli 

byste měli zájem je nabídnout v rámci doprovodného programu?  

 že máte bohaté zkušenosti s divadly či muzikanty pro děti. A tak bychom byli moc 

rádi, kdybyste s námi mohly sdílet vaše zkušenosti.   

Možná vás napadne ještě něco dalšího, a tak neváhejte a napište 

(rut.kolinska@sitprorodinu.cz) či zavolejte (603 271 561).  

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

HLEDÁME KANDIDÁTKY I KANDIDÁTY DO RADY A KONTROLNÍ KOMISE 

SÍTĚ PRO RODINU, z.s. 

Prezidium Sítě pro rodinu připravuje jednání členské schůze 28. 4. 2022, a proto vyzývá své 

členy ke kandidatuře do rady a kontrolní komise. Zájemci a zájemkyně, prosíme své stručné 

představení a motivaci ke kandidatuře posílejte na adresy všech členek současného 

prezidia: rut.kolinska@sitprorodinu.cz, lenka.sebelova@sitprorodinu.cz, 

vodrazkovahana@gmail.com, barbara.sabachova@kckampa.eu, 

sarka.pravdova@rcmozaika.cz. Děkujeme! 

Pokud potřebujete ke svému rozhodování více informací, můžete se obrátit na kteroukoliv 

členku současného prezidia.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

(kód: 69-073-M) 

S radostí oznamujeme, že Síť pro rodinu, z.s. je nově autorizovanou osobou pro profesní 

kvalifikaci chůva pro děti v dětské skupině 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhYi6HR0sp3Fqs1l8bwVHWJHWvs8bkvmsMZQphRALibNdQ/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/FR%2022_pruvodce.doc
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/FR%2022_pruvodce.doc
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
mailto:lenka.sebelova@sitprorodinu.cz
mailto:vodrazkovahana@gmail.com
mailto:barbara.sabachova@kckampa.eu
mailto:sarka.pravdova@rcmozaika.cz


Realizaci prvních zkoušek připravujeme na březen 2022. Připravené termíny budou pro vás 

k dispozici během příštího týdne. 

Zároveň pro vás připravujeme přípravný kurz před zkouškou PK chůva v DS. Předběžný 

termín realizace je plánován na březen/duben 2022. 

Pokud jste úspěšným absolventem zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky, můžete u nás složit doplňkovou zkoušku a tak získat osvědčení i k výkonu 

práce chůvy v DS. 

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 zkouškové termíny a informace ke kurzům, seminářům a webinářům budeme 

postupně zveřejňovat v Síťovinách i na webových stránkách Sítě pro rodinu v sekci 

vzdělávání. Máte-li o výše uvedené zájem, napište na email irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

Všichni, kdo již svůj zájem projevili, budou emailem informováni o zkouškových termínech 

přednostně. 

 

EKONOMICKÉ MINIMUM - průřez základními povinnostmi NNO z pohledu 

účetnictví a daní 

Webinář: pátek 4. 3. 2022 v čase 9:00 – 13:00  

Lektorka: Ing. Irena Gajdošová 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 2. 3. 2022 ZDE. 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NNO 

Webinář: pátek 11. 3. 2022 v čase 9:00 – 13:00  

Lektorka: Ing. Irena Gajdošová 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 9. 3. 2022 ZDE. 

 

BUĎTE NEJLEPŠÍ VERZÍ SEBE SAMA 

Avizovaný workshop s talentovým koučem Martinem Skaličkou proběhne 24. 3. 2022 od 9:00 

do 15:00 v Praze na Kampě. Workshop je určen zejména ženám, které zvažují kandidaturu 

v komunálních volbách 2022, i těm, které se už komunální politice věnují. Počet účastnic je 

omezen, proto se přihlaste (online) co nejdříve, nejpozději však do 20. 3. 2022.   

 

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ 

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 

Dostali jsme zprávu z MPSV k dotačnímu programu Rodina: 

 Z důvodu stále běžícího legislativního procesu ke schválení státního rozpočtu ještě nejsou 

k dispozici konečné výsledky DT Rodina pro rok 2022, nicméně předběžné výsledky jsou 

zveřejněny  na našem webu Dotační řízení pro rok 2022 (mpsv.cz). 

 Výše alokace se předpokládá v podobné částce jako v minulém roce, tedy 140 mil. Kč. 

Přesná alokace bude známa po schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na 

rok 2022. 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220304_Pozvanka_ekonomick%C3%A9%20minimum.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzCfpBs60Hwo4eXwcrIyro0eoGuJNsdeAUW17CxD-BFUriA/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Martin_Skalicka_workshop.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDC-J0J_P9ozzdZbZCDNT2wPJ8RrO3jjrdD1ZQnqssZ7lBcA/viewform
https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022


 OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2022 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásil 

soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“, na odkaze najdete jak Metodiku MPSV pro 

soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2022 a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční 

dotace MPSV, tak i všechny podmínky k podání žádosti do 31. března 2022. Oddělení 

Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní 

konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace. 

Tak jako každoročně doporučujeme domluvit se s vaší obcí na spolupráci při přípravě 

žádosti.  

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

 

Připomínáme - 31. 3. 2022 končí splatnost letošního členského příspěvku ve výši 2.000,- 

Kč pro členská centra a 500,- Kč pro fyzické osoby tak, jak schválila členská základna, 

prosíme, nezapomeňte. V oprávněných případech může prezidium tuto částku snížit, 

neváhejte ovšem se žádostí, aby mohla být vyřízena včas (minimální výše členského 

příspěvku na rok je 500 Kč).  Podrobné informace přináší  web Sítě pro rodinu.  

Děkujeme všem, kdo už příspěvek poslali! 

 

ULOVENO V SÍTI 

MANŽELSTVÍ OČIMA DĚTÍ aneb inspirace pro Festival rodiny 

V RC Studánka v Tišnově se letos při příležitosti Národního týdne manželství rozhodli 

prozkoumat, jak děti vnímají lásku mezi svými rodiči. Požádali rodiče, aby se zeptali svých 

dětí, jak se pozná, že se mají tatínek a maminka rádi, jak si maminka s tatínkem udělají 

radost nebo proč jsou maminka a tatínek spolu a těch starších třeba jaký smysl má 

manželství/partnerství. Kromě zamyšlení, které přinesly výsledky, vznikla krásná výstava a tu 

prezentovali před radnicí.  

Nezkusíte podobnou akci zorganizovat u vás v rámci Festivalu rodiny? 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2022
https://sitprorodinu.cz/rodina-v-centru/pridejte-se-k-nam/clenske-prispevky.html
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Manzelstvi%20ocima%20deti_vysledky.pdf


SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, 

obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.  

Dalajláma 

 

 

 


