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Milí přátelé v mateřských centrech,  

minulé Síťoviny jsem psala v předvečer invaze Ruska na Ukrajinu v naději, že k ní nedojde. 

Od 24. února sledujeme válku v přímém přenosu, neuvěřitelné barbarství graduje a nám 

nezbývá než pomáhat, jak nejlépe umíme, uprchlíkům a přispívat do sbírek pro Ukrajinu.  

Těžko lze uvěřit, že lidstvo se ani po více než dvou tisíciletí zkušeností s životem na planetě 

Zemi nedokázalo poučit a opět „Převracejí kraje v pustinu, a nazývají to mírem.“ Jak pravil 

Publius Cornelius Tacitus už před naším letopočtem.  

Netušíme, jak dlouho bude ruská armáda sužovat či ničit život na Ukrajině, dnes už však 

víme, že jizvy nejen na duši a na těle, ale také ve městech a v krajině zůstanou. A to nejen 

Ukrajincům, ale nám všem. S tím musíme počítat! 

Čekají nás nesnadné dny, proto je dobré, že se můžeme vzájemně podporovat!   

 Rut 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ (kód: 

69-073-M) 

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vám umožní získat odbornou způsobilost pro práci 

v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících 

osob dětské skupiny a založit vlastní dětskou skupinu. 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: čtvrtek 7. 4. 2022; pátek 20. 5. 2022; pátek 

10. 6. 2022 

 

DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI 

V DĚTSKÉ SKUPINĚ (kód 69-073-M)  

Zkouška určená uchazečům, kteří již získali kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky (kód 69-017-M) a mohou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných 

(doplňujících) odborných kompetencí. 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY DOPLŇKVÝCH ZKOUŠEK: pátek 1. 4. 2022; pátek 29. 4. 2022; 

pátek 13. 5. 2022; pátek 27. 5. 2022; pátek 24. 6. 2022 

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI 

V DĚTSKÉ SKUPINĚ“ 

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace, je sestaven ze tří celodenních 

seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře vám nejen pomohou 



s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také vám pomohou získat sebejistotu pro získání 

kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. 

KVĚTEN 2022 

Místo konání: PRAHA – prezenční kurz 

Termíny jednotlivých seminářů: 5. 5., 6. 5. a 12. 5. 2022  vždy v čase 9:00 – 15:00  

Lektorky: Mgr. Pavla Me  

dková, Mgr. Jana Šrytrová, Mgr. Irena Přibylová 

Více informací ke kurzu zde.  

Přihlásit se můžete do 30. 4. 2022 ZDE. 

 

PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY (KÓD 69-017-M) 

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 

3 let věku v denním režimu“. Dále je kvalifikací pro práci v dětských skupinách, v mateřských 

školách (chůva pro dvouleté děti v MŠ) či v mateřských centrech.  

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: čtvrtek 7. 4. 2022; pátek 10. 6. 2022 

 

DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY MC, PEDAGOGY, CHŮVY A 

PEČUJÍCÍ OSOBY 

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME: 

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.  

Místo konání: online 

Termín: 31. 3. 2022 v čase 17:00 – 19:00  

lektorka Mgr. Jana Šrytrová 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 28. 3. 2022 ZDE. 

  

ABYCHOM SI ROZUMĚLI ANEB JAK ROZVÍJET ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI DĚTÍ VE 

VĚKU 2-5 LET - WEBINÁŘ 

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. 

Místo konání: online 

Termín: 20. 4. 2022 v čase 17:00 – 19:00  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Ch%C5%AFva%20v%20DS/202205_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK%20ch%C5%AFva%20v%20DS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAh06cSUSdo0avTMs8iK5HIPlAOI4KHfAD8ZOXGIeOKTw5Ow/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Ch%C5%AFva%20v%20DS/220331_Pozvanka_pedagogika_p%C5%99edmatematika.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC9K6MttoFmbVRJfeJ385aIL9jKgljt8kZ97wTM0QMfJCJTw/viewform


lektorka Mgr. Jana Šrytrová 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 13. 4. 2022 ZDE. 

Veškeré další informace najdete na webu Sítě pro rodinu: www.sitprorodinu.cz v sekci 

vzdělávání. Nabídku webinářů, seminářů a kurzů budeme doplňovat průběžně.  

Přihlášky ke zkouškám a jakékoli dotazy posílejte na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.  

Na jednotlivé kurzy a semináře či webináře se přihlašujte prostřednictvím odkazů na 

přihlašovací formuláře u jednotlivých vzdělávacích akcí. 

 

BUĎTE NEJLEPŠÍ VERZÍ SEBE SAMA  

Využijte poslední příležitost k přihlášení na workshop s talentovým koučem Martinem 

Skaličkou 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. Workshop je pro vás zdarma! Přihlaste se (online) co nejdříve, nejpozději 

však do 20. 3. 2022.   

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

  

KANDIDÁTKY I KANDIDÁTI DO RADY A KONTROLNÍ KOMISE SÍTĚ PRO RODINU 

Na členské schůzi 28. 4. 2022 proběhnou volby do rady a kontrolní komise. Děkujeme těm, které se 

už přihlásily, přesto bude dobré, aby kandidovalo více osob.  Proto stále platí nabídka, abyste rozšířili  

řadu kandidujících.  

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.  

 

 FESTIVAL RODINY 6. 5. – 19. 6. 2022 

 

UŽ 30 LET S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA 

Registrace prostřednictvím online přihlášky probíhá a těšíme se, že rozmnožíte řady přihlášených 

aktivit, abychom je mohly sdílet. Pokud váháte jakou akci přihlásit, pak jako inspiraci nabízíme 

„Průvodce Festivalem rodiny pro mateřská centra“ nebo ji můžete nasbírat na regionálních 

setkáních.  

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ 

 

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 

Rozpočtové provizorium končí, finální výsledky by měly být zveřejněné nejpozději do konce března.    

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Ch%C5%AFva%20v%20DS/220420_Pozvanka_pedagogika_abychom%20si%20rozum%C4%9Bli.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7V1157PtlvpUtlzWALuUTGHPhNb5xfeOSFlzDqiXDCQpSKQ/viewform
http://www.sitprorodinu.cz/
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Martin_Skalicka_workshop.pdf
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
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
mailto:lenka.sebelova@sitprorodinu.cz
mailto:vodrazkovahana@gmail.com
mailto:barbara.sabachova@kckampa.eu
mailto:sarka.pravdova@rcmozaika.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhYi6HR0sp3Fqs1l8bwVHWJHWvs8bkvmsMZQphRALibNdQ/viewform


 

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2022 

Přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“ mohou obce podat formou 

dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV  do 31. března 2022.  

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

žádosti.  

 

 

ULOVENO V SÍTI 

 

CENTRA CENTRŮM – 10% SLEVA NA HRAČKY A POMŮCKY 

Už několik let spolupracujeme s eshopem emimis.cz. a nyní jsme domluvili 10% slevu i pro 

vaše zařízení, vaši organizaci. Tato možnost slevového bonusu, který jsme vyjednali pro 

školky, dětské skupiny, mateřská a rodinná centra a další organizace pečující o malé děti, je 

platná neomezeně!   

Naše centrum je nadšené z hraček a výukových pomůcek, které tento eshop nabízí. Web je 

zaměřený na zajímavé výukové hračky a pomůcky, dřevěné hračky Grimms, Grapat, 

magnetické stavebnice Connetix a Magna Tiles a mnoho dalších.... Je jedním z výhradních 

dovozců těchto značek v ČR.  

Jak na to? 

Stačí se registrovat  zde Nová registrace | Emimis- Hračky, které mají smysl... a poté zaslat 

mejl s názvem ,,TILI – SPOLUPRÁCE"  na:  info@emimis.cz a v něm tyto údaje: 

 Dodací a fakturační adresa 

 IČ popřípadě DIČ 

Následně Vám bude aktivován Váš účet, kde se sleva bude automaticky načítat.  

Věříme, že tento bonus bude pro vás přínosný, a to nejen vzhledem k růstu cen, ale 

i z pohledu originality a pestrosti hraček a výukových materiálů.  

Mirka Šeredová, RC Tiliánek, Lípa u Havlíčkova Brodu  

https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2022
http://emimis.cz/
https://www.emimis.cz/mimis/e-register
https://www.emimis.cz/mimis/e-register
mailto:info@emimis.cz


 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru 

mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost. 

Dalajláma 

Když moc lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír. 

Jimi Hendrix  

 

Mír není něco, co si můžete přát.; je to něco, co tvoříte; něco, co děláte; něco, čím jste a 

něco, co darujete. 

John Lennon  

 
 

 


