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Milí přátelé v mateřských centrech,   

v pátek startuje Festival rodiny, přeji vám všem, aby se všechny akce vydařily ke 

spokojenosti nejen těch, kdo si přijdou vaši nabídku užít, ale také i vaší, abyste měli pocit 

dobře provedené práce, byť neklapne vše, jak si představujete. Ostatně improvizace patří 

k silným stránkám lidí kolem mateřských center. 

Mám pro vás také ne zcela příznivou zprávu, a sice avizovaný mimořádný dotační program 

na podporu práce s uprchlíky zablokovalo Ministerstvo financí, prý práci s uprchlíky mají 

zajišťovat krajské fondy. Nezbývá, než zkoušet jiné cesty. 

Mějte klidné přípravy festivalových programů, vydařené počasí a radost z přínosné práce! 

 Rut 

  

NOVÉ VEDENÍ SÍTĚ PRO RODINU  

 

VÝSLEDKY VOLEB NA ČLENSKÉ SCHŮZI 

Na členské schůzi, která proběhla 28. 4. 2022, bylo zvoleno pět členek rady (dle nového 

znění stanov): Marcela Bradová (Klubíčko Kroměříž), Jitka Michalcová (Rybička, Praha –

Suchdol), Kateřina Novotná (Krůček Svitavy) , Alena Stejskalová (Pastelka Brno – Líšeň) 

a Barbara Šabachová (KC Kampa), které ze svých řad zvolily předsedkyní Alenu 

Stejskalovou.  

Do kontrolní komise byly zvoleny: Helena Drastíková (Medvídek Miroslav), Kateřina 

Hromčíková (Studánka Tišnov), Jaroslava Průchová (Rudňáček Rudná). 

Všem, kdo kandidovaly, děkujeme za ochotu podílet se na vedení Sítě. A všem zvoleným 

přejeme přínosnou a dobrou spolupráci. 

Zápis z členské schůze bude rozeslán v daném termínu do tří týdnů od konání schůze.  

 



 

 FESTIVAL RODINY 6. 5. – 19. 6. 2022 

 

UŽ 30 LET S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA 

V pátek 6. 5. 2022 vypukne 3. řádný ročník Festivalu rodiny. Zatím je přihlášeno 87 akcí v různých 

koutech České republiky. Tedy oproti minulým ročníkům, které probíhaly za ztížených pandemických 

podmínek je zatím přihlášeno 87 akcí. Zatím tedy vyšla jen obecnější tisková zpráva.  Na festivalových 

webových stránkách budeme postupně vaše akce prezentovat, proto prosíme, registrujte vaše 

programy  prostřednictvím online přihlášky pokud možno co nejdříve.  

 

MEZINÁRODNÍ SYMPOSION A ZAHRADNÍ SLAVNOST V PRAZE NA KAMPĚ 

30. výročí otevření prvního mateřského centra a 20. výročí založení Sítě pro rodinu nás 

vedlo k propojení s mezinárodním projektem, na který vás zveme. Jedná se o skvělou 

příležitost poznat historii a šíření myšlenky mateřských center s živými aktéry. Sympozion 

nabízí příležitost k ohlédnutí i k vykročení do dalších let s novým vedením Sítě pro rodinu. 

Slavnostní atmosféru jistě navodí i krásné prostory Lichtenštejnského paláce. 

Podívejte se na konkrétní program, přihlásit se můžete do 10. května 2022 přes formulář. 

Paralelně bude probíhat na Kampě Zahradní slavnost v rámci Festivalu rodiny, a tak se 

nabízí možnost k rodinnému výletu. 

 

POSILUJEME HODNOTU RODINY GEOCACHINGEM 

Síť pro rodinu společně s členskými centry slaví 30. výročí otevření prvního mateřského 

centra a  20. výročí založení Sítě. Před 10 lety vzniklo 20 „kešek“ ve Středočeském 

a Libereckém kraji.  Pojďme společně letos založit další! K zakládání kešek se přihlásilo už 

přes 20 center. Někteří mají hotovo a jiní na tom pilně pracují. Všechny informace, jak kešku 

založit a zapojit se do společné kampaně naleznete v přiloženém manuálu.  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/TZ_Festival%20rodiny%202022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhYi6HR0sp3Fqs1l8bwVHWJHWvs8bkvmsMZQphRALibNdQ/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/Materska_centra_novy%20fenomen_sympozion.fin.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfus27y_iglGZ9LgD5HU-LMj0fveYmWYm0mAKwpXkis7onV7A/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/Festival_rodiny_A4_FINAL%20(1).pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Geocaching%20manu%C3%A1l%20-%20fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf


 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

 

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/NOVOU KOLEGYNI NA POZICI KOORDINÁTORA/KY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Pak je tato pracovní nabídka určena právě Vám! 

Koordinátor/ka vzdělávání 

Rádi bychom v našem týmu uvítali někoho 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 a motivační dopis na 

adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

Životopisy přijímáme do 22. 5. 2022. Termín výběrového řízení v Praze je stanoven na 

středu 25. 5. 2022. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

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. 

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. 

 

TANEČKY A HRY S PÍSNIČKOU – WORKSHOP, BRNO 

Přijďte se společně naučit, co se osvědčilo a inspirujte svým oblíbeným tanečkem či hrou 
ostatní účastníky/ice kurzu. 

Jedná se o praktický workshop a inspiromat pro pedagogy, chůvy a lektorky cvičení s dětmi. 

Samozřejmostí je tištěný materiál s texty a možnost nahrát si melodie dle potřeby 

Místo konání: Školka Pastelka, Poláčkova ul. 13, Brno - Líšeň 

Termín: 27. 5. 2022 v čase 17:00 – 19:30 hod. 

lektorka Mgr. Lenka Nováková 

Více informací k akci zde. 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/2205_V%C5%98_koordin%C3%A1torka%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=04f7b9f947&e=83174fa570
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=77f1dbc7a6&e=83174fa570
http://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220527_Pozvanka_Tane%C4%8Dky%20a%20hry%20s%20p%C3%ADsni%C4%8Dkou_BRNO.pdf


Přihlásit se můžete do 23. 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. 

ČERVEN 2022 

Místo konání: PRAHA – prezenční kurz 

Termíny jednotlivých seminářů: 2. 6., 3. 6. a 9. 6. 2022  vždy v čase 9:00 – 15:00 
hod, navazující zkouška profesní kvalifikace je pak vypsána na termíny 17. 6. 2022 nebo 24. 
6. 2022, případně další dle domluvy. 

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

Více informací ke kurzu zde.  

Přihlásit se můžete do 27.5. 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 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) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsXqEYN2keI0ojGb3Esuos_HuQQ9-fmYG-1Cx7Zbn_GgIfbQ/viewform
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=ad26851c49&e=83174fa570
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=2a3882839b&e=83174fa570
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/202206_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK%20ch%C5%AFva.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAh06cSUSdo0avTMs8iK5HIPlAOI4KHfAD8ZOXGIeOKTw5Ow/viewform


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 

 

ULOVENO V SÍTI 

 

DATABÁZE VENKOVNÍCH STEZEK PRO VÁS 

Na základě vašich potřeb připravujeme databázi venkovních stezek. Jak bude fungovat? Do 

databáze můžete zaslat vámi vytvořené venkovní stezky. Podle toho, kolik jich pošlete, pak 

můžete stejný počet si z databáze zase vzít. Žádné stezky nemáte vytvořené? Nevadí, i tak 

si můžete vybrat ze seznamu stezku, která se vám bude líbit. Její finanční ohodnocení bude 

uvedeno v tabulce. 

Zatím sbíráme vámi vytvořené stezky. Až jich bude víc, v Síťovinách a v zabezpečené sekci 

webu vám zpřístupníme tabulku, ze které budete moct vybírat. Předpokládáme, že to bude 

v průběhu června. 

Veškeré informace naleznete v manuálu. 

Pro více informací můžete kontaktovat Hanku Šustrovou (hana.sustrova@sitprorodinu.cz) 

nebo Danu Richter (dana.richter@sitprorodinu.cz) 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Jak jinak než na téma rodina 

Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí rodinou. 
Candelaria Molfese 

 
Dnes jsme skutečně globální rodina. To, co se děje v jedné části světa,  

může ovlivnit nás všechny. 
Dalajláma 

 
Rodina je stejná jako větve na stromě, všichni rostou různým směrem,  

ale naše kořeny zůstávají stejné. 
Anonymní, ale v duchu Festivalu rodiny 

 
 

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/Venkovn%C3%AD%20stezky%20-%20manu%C3%A1l%20(1).pdf
mailto:hana.sustrova@sitprorodinu.cz
mailto:dana.richter@sitprorodinu.cz

