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Zdravíme do mateřských center! 

Léto je v plném proudu a krásné slunečné dny přímo vybízí k odpočinku u vody. Tyto letní dny ale 

nejsou pro mnohé z nás jen časem odpočinku, ale i prostorem pro osobní rozvoj, časem příprav na 

podzimní období a také příležitostí pro zastavení se a zamyšlení se nad tím, jak dál. 

I my v Síti už nyní přemýšlíme o tom, co vše vám chceme na podzim nabídnout. Aby byla naše 

nabídka odpovídající vašim potřebám, připomínáme naší žádost o vyplnění dotazníku zaměřeného na 

zpětnou vazbu i na vaše přání a potřeby. 

Rádi bychom vám také představili naše nové publikace, které vznikly v rámci právě končícího projektu 

PoRod. 

Dále zde najdete informace k prvním vyhlášeným výzvám v rámci Operačního programu 

zaměstnanost plus, k výzvě vypsané MŠMT na podporu práce s Ukrajinskými uprchlíky a další 

informace, které by vás mohly zajímat. 

Přejeme krásné letní dny! 

Tým Sítě pro rodinu 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V ČLENSKÝCH MATEŘSKÝCH CENTRECH 

Rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu na naši práci. Chceme naší práci a služby směrem k  

vám zefektivnit a reagovat na vaše aktuální potřeby. 

Dále potřebujeme aktuální data pro vyjednávání na MPSV, krajských úřadech, obcích a dalších 

institucích. 

Dovolujeme si vám tímto připomenout naší žádost o vyplnění dotazníku, které vám zabere 

maximálně 15 minut. 

Děkujeme! 

A jako malou motivaci tu máme i pět hravých dárkových balíčků pro předškolní děti od našeho 

partnera Think Creative, které v září vylosujeme z vyplněných odpovědí. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ_FbCQNOgw3Osp9MVhgNmVWoFrmfoM-10LkMhmJ5awP-oTw/viewform
https://thinkcreative.cz/


 

 

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. 

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 ZKOUŠEK JSOU: 18. 8., 19. 8., 26. 8. (termín plně obsazen), 23. 9. 2022 

 

ZKOUŠKA 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: 18. 8. 2022 

 

 

PROJEKTY 

„RODINA VE FIRMĚ“ MÁ NOVÉ PUBLIKACE 

V červnu skončil dva a půl roku trvající projekt Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro 

firmy, ale i rodiče (podpořený z OPZ). Zkoumali jsme, co mohou zaměstnavatelé dělat jinak a lépe, 

v čem spočívá prorodinná firemní kultura a jak vytvářet zázemí,  které nabízí rodičům  skutečně 

svobodnou volbu zařídit si svoje životy po svém, ať už to znamená cokoli. Nejen na tyto otázky jsme 

se pokusili odpovědět v publikacích, které v rámci projektu vznikly: Manuál pro zaměstnavatele: 

Management mateřských a rodičovských dovolených a Inspiromat: Sborník dobré praxe. Věříme, že 

i vám přinesou inspiraci. 

 

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKT ERASMUS+ “RODIČOVSTVÍ JAKO MOTIVACE K CELOŽIVOTNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ V MC” SE CHÝLÍ KE SVÉMU KONCI 
 
Začátkem července se v Německu uskutečnilo závěrečné setkání mezinárodního projektu 
Erasmus+ “Rodičovství jako motivace k celoživotnímu vzdělávání v MC”.  
Kromě projektové práce jsme měli možnost navštívit Familienzentrum Bondorf e.V., kterým 
nás provedla Jasmin Horber, Familienzentrum Muze Sud, které je součástí generačního 
domu Heslach a EKiZ, které je rovněž součástí vícegeneračního domu Stuttgart a kde se nám 
věnovala Daniela Hettich a Petra Mayer.  
Je velmi zajímavé vidět rozdíly mezi menším centrem fungujícím na vesnici s 6000 obyvateli a 
velkým vícegeračním domem ve velkoměstě. Nicméně, stejně zajímavé je vidět, že v obou 
případech je rodinné centrum postaveno na otevřenosti, osobním uvítání návštěvníků, lásce 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Projekty/PoRod/Manu%C3%A1l%20pro%20zam%C4%9Bstnavatele.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Projekty/PoRod/Manu%C3%A1l%20pro%20zam%C4%9Bstnavatele.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Projekty/PoRod/INSPIROMAT%20Sborn%C3%ADk%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://www.facebook.com/familienzentrumbondorf/?__cft__%5b0%5d=AZVPDZIjwmZ9WxEHxAdTvc4vXxEwtTkyyPsBAqUcviGvZu9pYSaaQvMVFCUT8Hvvlh1tRjcCp_yrP2DsMeTogFUi4ZxEaWtJch0axt1fXvp734KHj_HTRqIQ4HoQVgDlogrpV-Q1anm0yVxdYtQfpIihodDHf8S8a_3K9Vjmmo1O3e8TEe-5aR4po1dqH6K8ETc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pages/M%C3%BCze-S%C3%BCd/362460340514659
https://www.facebook.com/EKiZStuttgart


k práci, jakési vnitřní jiskře a samozřejmě hodinách dobrovolnické práce všech, kteří v těchto 
centrech pracují. 

 

 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

AUDIT SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Po dvou letech mají firmy v Olomouckém kraji opět možnost projít auditem Společnost přátelská 

rodině. A díky podpoře krajského úřadu Olomouckého kraje opět bez finanční spoluúčasti. Letos 

nabízíme kapacitu auditního týmu třem firmám. Firmy se mohou registrovat do 15. září 2022 buď na 

tomto odkazu anebo mailem metodičce auditu Lence Lenochové. Více o auditu, metodice a 

certifikátu naleznete zde. 

 

 

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus 
V pátek 3. června schválila Evropská komise Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). Celková 
alokace programu je zhruba 46 miliard korun. 

První výzvy v rámci OPZ+ jsou již vyhlášeny. Na některé z nich si vás dovolujeme upozornit. 

 Výzva 008  - Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) 
Projektové žádosti je možné předkládat do 15. 12. 2022, 12:00 hodin. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-008-opz-plus 

https://drive.google.com/file/d/1ocXyme2y3L_dyVfAZlA4CdkndzLt2qnP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocXyme2y3L_dyVfAZlA4CdkndzLt2qnP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIoIIMTzUCj12bryxplSab5Ob38pFPZOMigD9r5lnX-WDYIw/viewform
mailto:lenka.lenochova@sitprorodinu.cz
https://familyfriendly.cz/certifikat/
https://www.esfcr.cz/vyzva-008-opz-plus


 

 Výzva 009 - Podpora sociální práce (1) 

Projektové žádosti bude možné předkládat do 21. 04. 2023, 12:00 hodin. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz-plus 

 

MŠMT - ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY ZÁŘÍ - PROSINEC 2022 

Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 18 let zejména pro období prvních 90 dnů v ČR. U 

dětí, na které se nevztahuje PŠD, je možná i dlouhodobá docházka i nad rámec 90 dnů.  

Více informací k výzvě zde: https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-

migrujici-z-ukrajiny-zari 

Příjem žádostí probíhá do 15. 9. 2022. 

ČLENSTVÍ 

Nepřízeň doby se projevuje leckde – jen v letošním roce jsme se museli bohužel rozloučit s nejedním 

členským centrem. O to větší radostí je vždy zpráva o nově vzniklém nebo prací Sítě zaujatém 

aktivním mateřském centru, které se chce stát členem – letos jsme přijali již 9 nových členů! 

Jedním z nich je Dětský klub a mateřské centrum Letnice. Založeno bylo v roce 2011, provozuje ho 

nezisková organizace Kazimírka z.s. - Centrum pro rodiny s dětmi, pro malé i větší. Letnice provozuje 

volné herny, jazykové kurzy, zájmové kroužky, cvičení, workshopy, divadélka, dětské dny, tematické 

aktivity, bazárky, miniškoličku pro děti ve věku 2-4 let, vzdělávání na podporu rodiny, příměstské 

tábory, pobytové tábory.  

Držíme palce a ať se centru mezi námi líbí! 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-009-opz-plus
https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari
https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari
https://www.facebook.com/klubletnice

