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Milí přátelé v mateřských centrech,   

přemítám, jak slavit Velikonoce v časech poznamenaných válkou na Ukrajině. Připomínám si 

mnohé knihy z válečného období, které jsem četla v mládí, kdy jsem měla pocit, že válka už 

přeci alespoň na evropském kontinentu nebude. Asi nejsilněji mne poznamenala Jiskra 

života od Ericha Marii Remarqua. Už jen samotný název připomíná, že i uprostřed válečné 

vřavy se nesmíme vzdávat naděje na život. Skláním se před ukrajinskými bojovníky, kteří 

každý den dokazují svoji odvahu a vůli nevzdat se! 

Mějme Velikonoce plné naděje na nový život, kterou přinášejí nejen křesťanské svátky, ale 

také tradiční lidové zvyky!  

 Rut 

ČLENSKÁ SCHŮZE 2022 

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ 

Přesto, že se neodvratně blíží termín členské schůze 28. 4. 2022 od 10:00 do 14:00 

(Společenské středisko VIA, Újezd 26, Praha 1 – Malá Strana), přihlášených zatím moc 

nepřibylo. Věříme, že vám záleží, kam Síť pro rodinu půjde dál a pod jakým vedením. Bližší 

informace najdete v pozvánce. Budeme rádi, když se přihlásíte online do 25. 4. 2022.  

Stejně tak bychom rádi, aby se rozšířily řady kandidujících do rady a kontrolní komise. 

Všechny informace potřebné ke kandidatuře sdílíme ve výzvě a dalších dokumentech.  

 

 FESTIVAL RODINY 6. 5. – 19. 6. 2022 

 

UŽ 30 LET S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA 

Přípravy Festivalu rodiny hýbou jak centry, tak i pracovním týmem Sítě. Pro přípravu jeho PR 

potřebujeme mít včas přehled o vašich programech, proto prosíme o registrace 

prostřednictvím online přihlášky nejpozději do 28. 4. 2022.  

V rámci Festivalu rodiny připravujeme 15. 5. 2022 v Praze sympozion zaměřený na letošní 

výročí center a Sítě pro rodinu. Pozvánku s programem pošleme po Velikonocích. Přijedou i 

Alena Wagnerová a Hildegard Schooss – dvě ženy, které měly zásadní podíl na vzniku 

mateřských center v Německu a pak u nás.  

Paralelně se sympozionem bude probíhat na Kampě Zahradní slavnost pro rodiny – 

program, který se rýsuje, zahrnuje bohatou nabídku zážitků zejména pro děti.  

 

POSILUJEME HODNOTU RODINY VE FIRMĚ 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220428_Clenska%20schuze_pozvanka.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAZNVLAcDvAUIYLjPJ-CewOg0CFCe8a-17FQ2V3aozEGxEVg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220428_Vyzva%20k%20nominaci_rada%20a%20kontrolni%20komise%20SpR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhYi6HR0sp3Fqs1l8bwVHWJHWvs8bkvmsMZQphRALibNdQ/viewform


WEBOVÉ STRÁNKY FAMILYFRIENDLY 

Věříme, že se pilíř Rodina ve firmě dostal díky aktivitám projektu PoRod do povědomí mnoha 

z vás. Projekt se pomalu chýlí ke konci, nicméně od dnešního dne platí novinka: zcela nový 

kabátek dostaly webové stránky www.familyfriendly.cz. Najdete na nich vše podstatné, co 

s činností Sítě pro rodinu a prorodinnou politikou na trhu práce souvisí. Věříme, že zejména 

komplexní  informace o auditu Společnost přátelská rodině poslouží k oslovení dalších 

zaměstnavatelů, ale i  k utvoření ucelené představy o tom, jak k problematice pečujících na 

trhu práce Síť pro rodinu dlouhodobě přistupuje.  

Lenka Lenochová, manažerka projektu a členka auditního týmu 

  

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

POSILUJEME HODNOTU RODINY GEOCACHINGEM – CELOREPUBLIKOVÉ 

INTERVIZNÍ STEKÁNÍ 

Setkání bude o tom, jak kešku založit, co do ní vložit, kam jí umístit, jak jí připravit 

zajímavě a mnohém dalším. 

Místo konání: online 

Termín: 20. 4. 2022 v čase 9:00 – 11:00 hod. 

Setkáním vás provedou Hana Šustrová a Dana Richter 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 20. 4. 2022 ZDE. 

 

VENKOVNÍ STEZKY – CELOREPUBLIKOVÉ INTERVIZNÍ STEKÁNÍ 

Venkovní stezky, stopovačky, hry pro celé rodiny…pojďme se společně sejít, téma 

probrat, navzájem sdílet a inspirovat se od ostatních.  

Místo konání: online 

Termín: 27. 4. 2022 v čase 14:00 – 16:00 hod. 

Setkáním vás provedou Hana Šustrová a Dana Richter 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 27. 4. 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 hod. 

lektorka Mgr. Jana Šrytrová 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 14. 4. 2022 ZDE. 

 

QR KÓDY – VŠE V NĚKOLIKA TEČKÁCH – WEBINÁŘ 

K čemu a jak využít QR kódy v mateřském centru i v běžném životě? Přihlaste se na 

webinář, kde se naučíte jednoduše nejen QR kódy číst, ale i vytvářet. 

http://www.familyfriendly.cz/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220420_celorepublikov%C3%A9%20setk%C3%A1n%C3%AD_geocaching_online.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIaYIqPr5b6zKP9-doryP0J9IwzTC2teo56qyoL_I3Px8agQ/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220427_%20celorepublikov%C3%A9%20setk%C3%A1n%C3%AD%20online_stezky.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexQ-oqeZYLuF8cczArDpf-ASwSVshD527tEDdny_w3fvmXKg/viewform
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


Místo konání: online 

Termín: 11. 5. 2022 v čase 10:00 – 12:00 hod. 

Lektor: Vítězslav Jančák 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 11. 5. 2022 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. 

Kurz je vhodný i pro praktickou přípravu na zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti 

v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Místo konání: PRAHA – prezenční seminář 

Termín: 3. 6 2022 v čase 9:00 – 15:00 hod. 

lektorka Mgr. Pavla Medková 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 31. 5. 2022 ZDE. 

 

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 hod. 

Lektorky: Mgr. Pavla Medková, Mgr. Jana Šrytrová, Mgr. Irena Přibylová 

Více informací ke kurzu zde.  

Přihlásit se můžete do 30. 4. 2022 ZDE. 

 

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

69-073-M) – PLNÁ ZKOUŠKA/ DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ VOLNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: pátek 29. 4. 2022; pátek 13. 5. 

2022; pátek 10. 6. 2022, pátek 24. 6. 2022. 

 

PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY (KÓD 69-017-M) 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ VOLNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: pátek 13. 5. 2022; pátek 10. 6. 

2022 

 

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

vzdělávání. Nabídku webinářů, seminářů a kurzů doplňujeme 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. 

Irena Přibylová 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220511_MPSV_pozvanka_SEMC.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKF82mCNDGcGdpd4K4YLTcnv3J1SQWMoUtQCRAv-loBCCf_w/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Ch%C5%AFva%20v%20DS/220603_Pozvanka_1.pomoc_Praha.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH73WsYcdBhaV8XD_IxImIVlQgFRI86pnOw9hadW63Fljt5w/viewform
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
http://www.sitprorodinu.cz/
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ 

 

MIMOŘÁDNÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MPSV 

Po velikonocích  vyhlásí MPSV mimořádné dotační řízení pro dočasné aktivity na podporu rodin 

z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi pro rok 2022. Dotační řízení bude určeno 

centrům, která pracují s uprchlíky z Ukrajiny. Rýsuje se, že žádost nebude složitá. A tak 

věříme, že zejména těm z vás, kteří jste se už sami spontánně pustili do nejrůznějších 

programů s uprchlíky, program pomůže krytím financí, které máte navíc.  

 

ULOVENO V SÍTI 

 

FRANCOUZSKÝ VEČER JAKO BENEFICE PRO KLUBÍČKO 

Včera na Starém Pivovaru za účasti kulturního rady Francouzského velvyslanectví v Praze, 

proběhlo setkání se všemi, kdo mají rádi Francii a její kulturu. Francouzský večer se konal 

pod taktovkou Europoslankyně Michaela Nováková Šojdrová u příležitosti francouzského 

předsednictví v Radě EU. A nechybělo naše Klubíčko, které pracuje s francouzštinou už 

10 let. Děti, které u nás v Klubíčku francouzštinu studují, připravily krátké pásmo – rozhovor 

s naším francouzským dobrovolníkem Maximem, úryvek z básně a písničku. Druhá polovina 

večera patřila úžasnému koncertu Chantal Poullain a šansonům.  

Tento večer byl uspořádaný jako benefiční koncert právě pro nás. Výtěžek z benefičního 

koncertu činí 9700,-Kč a bude použit na rozvoj komunitních aktivit.  

Vzácný večer a krásná lidská setkání. 

Marcela Bradová, Klubíčko Kroměříž 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Celou uvedenou píseň Jiřího Suchého si můžete poslechnout na YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT5KOYG5lMk


 

 


