
 

Posilujeme hodnotu rodiny 

  

 

SÍŤOVINY 
8/2022 

 

Zdravíme do mateřských center! 

 

Ještě než se před prázdninami rozprchnete na tábory, dovolené a za jinými prázdninovými 

aktivitami, přinášíme vám několik informací, které byste neměli přehlédnout. 

V Síti postupně dochází k mnoha změnám a ani nám se v tomto čase nevyhnuly ty personální. 

Zároveň pracujeme na tom, abychom vám na podzim mohli nabídnout nové aktivity, služby a 

informace dle vašich potřeb. Aby byla naše práce pro vás efektivnější, připravili jsme dotazník 

(lepší formu jak od vás získat zpětnou vazbu, zjistit informace a zmapovat vaše potřeby jsme 

nevymysleli). Velmi vás tímto žádáme o jeho vyplnění.  

I Síťoviny projdou postupnou změnou. Nový kabátek jim oblékneme na podzim. Určitě se máte 

na co těšit. 

Nyní si ale užijte krásné léto! 

Tým Sítě pro rodinu 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V ČLENSKÝCH MC 

 

 

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. 

Vzhledem k tomu, že jsme nenašli efektivnější způsob, jak od vás zpětnou vazbu a informace 

získat, přistupujeme k dotazníkovému šetření. 

Tímto vás tedy žádáme o vyplnění dotazníku, které vám zabere maximálně 15 minut. 

Vaše potřeby a přání jsou pro nás důležitá. Neváhejte tedy a pusťte se do vyplňování. 

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

partnera Think Creative, které vylosujeme z vyplněných odpovědí. 
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM RODINY 

 

 

3. řádný ročník Festivalu rodiny proběhl! V rozmezí od 6. května do 19. června 2022 jsme  

oslavili letos nejen Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí a Den otců, ale také 30. 

výročí otevření prvního mateřského centra v České republice a 20. výročí založení Sítě pro 

rodinu. Děkujeme všem zúčastněným za jeho krásnou realizaci! Letošního ročníku se aktivně 

zúčastnilo 66 členských center s přihlášenými 172 akcemi ve všech krajích České republiky. 

Díky patří tedy všem za organizaci, účast, úsměv na tváři - jak spolupracovníkům, tak 

návštěvníkům i sponzorům, byli jste skvělí! 

 

 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V SÍTI 
 

 

Tým Sítě pro rodinu má novou posilu! 

 

Vítáme novou koordinátorku vzdělávání Stanislavu Koščovou. Stáňa bude mít na starost 

realizaci projektu „Profi – Akademie pro mateřská centra“ a kompletně bude pečovat o vaše 

další vzdělávání. Kontaktovat ji můžete na stanislava.koscova@sitprorodinu.cz. 

 

 

 

Změna je život! 

 

Náš tým se po pěti letech rozhodla opustit krajská koordinátorka v Královéhradeckém a 

Pardubickém kraji Petra Horáková. Petře děkujeme za veškerou práci, kterou v Síti odvedla a 

přejeme jí nejen do dalšího pracovního života mnoho štěstí a úspěchů. 

Na pozici krajské koordinátorky v KVHK a PAK Petru vystřídá Kateřina Jindrová z Kamínku 

– centra pro rodinu, z.s. v Chocni. 

 

Obě nové kolegyně vítáme v týmu Sítě pro rodinu a těšíme se na společnou práci pro naše 

členská mateřská centra. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA“ 

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

mailto:stanislava.koscova@sitprorodinu.cz


 

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. 

SRPEN 2022 

Termíny jednotlivých seminářů: 10. 8., 11. 8. a 12. 8. 2022   vždy v čase 9:00 – 15:00 

hod, navazující zkouška profesní kvalifikace je pak vypsána na termíny 18. 8. 2022 nebo 19. 8. 

2022, případně další dle domluvy. 

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

Více informací ke kurzu zde. 

Přihlásit se můžete do 2. 8. 2022 ZDE. 

  

  

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., 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., 26. 8. 2022 

  

 

AKADEMIE PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

 

 

  

Projekt Profi – Akademie pro mateřská centra, podpořený Nadací OSF v rámci programu 

Active Citizens Fund přináší pro celkem 24 členských mateřských center možnost aktivně se 

zúčastnit rozvojového programu, který je šitý účastníkům Akademie přímo na míru. 

V prvním kole získali možnost zapracovat na svém rozvoji tyto členské organizace Sítě pro 

rodinu: 

Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s., Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s., Mateřské 

centrum Veselý Paleček, z.s., Mateřské centrum Poděbrady, Kazimírka, z.s. – Mateřské 

https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=15b6eae54f&e=12b3901543
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centrum Letnice 

Rodinné centrum Pastelka z.ú., Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, z.s., Rodinné centrum 

Krteček, Rodinné centrum Sluníčko, z.s., A centrum, Mateřské a rodinné centrum Krůček 

Svitavy, Porozumění Litvínov, z.s. – Mateřské centrum Klubíčko 

 

Gratulujeme a přejeme, aby se vám díky účasti v programu podařilo dosáhnout změn, které 

máte v plánu. 

 

ULOVENO V SÍTI 
 

 

Jak pomáhají mateřská a rodinná centra Ukrajině 

 

V květnu proběhlo mezi centry rychlé dotazníkové šetření na téma pomoci ukrajinským 

rodinám. 

Výsledkem je i pro nás překvapení jak velmi pomáháte! Děkujeme! 

Na dotazník reagovalo 70 z vás. Z toho 58 center pomáhá 725 ukrajinským rodinám.  Škála a 

množství pomoci je opravdu velká. Na výsledky dotazníkového šetření, které jsme předali na 

MPSV, se můžete podívat zde. 

  

 

PARTNEŘI 
 

 

Firmu Think Creative, se kterou od loňského roku spolupracujeme, asi nemusíme představovat, 

ale pro jistotu: 

je kreativní firma, která se zaměřuje na tvoření pro předškolní a mladší školní děti. Navrhuje a 

vyrábí vlastní kartonové a dřevěné výřezy, s materiálem pracují na dílnách, u dětí se snaží 

rozvíjet jemnou motoriku prošíváním, spojováním atd.  V nabídce naleznete také tvořivé sady, 

komponenty jako samolepící kamínky, knoflíky, bambulky, magnety, korálky, různé druhy očí, 

děrovačky, peří všech barev atd. Dále nabízí tematické omyvatelné šablony, pěnová i 

samobarvící razítka. Zároveň se orientuje i na podporu přírodovědného vzdělávání dětí. 

Na eshopu najdete i různé druhy didaktických razítek a pexes s motivy hmyzu, listů a stop 

zvěře z naší přírody, zároveň vyrábí projektové kartonové tabule, které se používají na projekty 

v MŠ a ZŠ a rovněž organizují projektové olympiády "Ukaž, co dokážeš".  

Na léto je tu velký výběr materiálů na tábory a jiné letní akce. Pro inspiraci na tvoření se 

můžete podívat na jejich IG  @thinkcreative_cz nebo na Facebooku. 

 

Pro naše členská centra je tu časově omezená sleva 10% na vše s kódem „Leto2022“, tak ji 

nezapomeňte využít :-) ! 
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