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Krásné úterní odpoledne, vítejte u nových Síťovin! 

V první řadě přijměte pozvání na některou z akcí, které pro vás připravujeme. Můžete vybírat z mnoha 

vzdělávacích online či offline akcí nebo se podělit či naopak načerpat inspiraci na celorepublikovém 

intervizním setkání. Pokud se angažujete v komunální politice, mohla by vás zaujmout pozvánka na 

setkání komunálních političek, které je naplánováno na začátek prosince. Také si nenechte ujít 

minikonferenci, která proběhne 10. listopadu v Olomouci a je spojená se slavnostním předáváním 

certifikátů Společnost přátelská rodině firmám Olomouckého kraje. 

Pro milovníky cestování a zájemce o sbírání zahraniční inspirace připravujeme v rámci projektu 

Erasmus + výjezd do slovenské Nitry. Ještě máte možnost se přihlásit, tak neváhejte a udělejte to hned, 

čas se krátí a místo zatím je. 

V neposlední řadě bychom se vám také rádi pochlubili novou publikací „Mother centers as a new 

phenomenon of civic society in Europe“, jejíž spoluautorkou je Rut Kolínská, zakladatelka hnutí 

mateřských center v České republice. Publikace vznikla v rámci projektu Erasmus+ Parenthood 

as Motivation for Lifelong Learning in Mother Centers. 

A nakonec přinášíme informace pro ty z vás, kdo provozujete dětské skupiny. Byli jsme na kulatém 

stole s názvem „Dětské skupiny – rok s novelou“ a máme pro vás několik aktuálních zajímavostí, které 

v budoucnu ovlivní i váš provoz.  

Tým Sítě pro rodinu 

 

CELOREPUBLIKOVÉ INTERVIZNÍ SETKÁNÍ PRO ČLENSKÁ MC 

SÍŤ PRO RODINU DNES A ZÍTRA – CELOREPUBLIKOVÉ INTERVIZNÍ SETKÁNÍ PRO MC  (ONLINE) – 15. 

11. 2022 OD 9:00  

Přijměte pozvání na celorepublikové online intervizní setkání, kde bychom vám rádi představili 

výsledky dotazníkového šetření a poskytli informace k tomu, jak s výsledky naložíme. Představit 

chceme i upravenou strategii Sítě pro rodinu, z.s., a budeme připraveni odpovídat i na vaše dotazy.  

Na setkání se můžete přihlásit už nyní prostřednictvím tohoto odkazu. Více informací najdete v 

pozvánce. 

 

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)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJEB976oa4_iHDy0eCI9ZqPM03VndBjGcoGGI5GBPNHSBB2A/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Celorepublikov%C3%A9%20setk%C3%A1n%C3%AD%20S%C3%AD%C5%A5%20dnes%20a%20z%C3%ADtra.pdf


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 VOLNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: 11. 11. (už pouze pro doplňkovou zkoušku) a 9. 

12. 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 VYPSANÝ TERMÍN: 9. 12. 2022 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Přinášíme přehled plánovaných vzdělávacích aktivit v rámci Sítě pro rodinu, na které máte stále 

možnost se přihlásit. 

Zdravý vývoj dítěte se zaměřením na pohyb 

V pátek 4. 11. 2022 se od 10:00 podíváme na zdravý vývoj dítěte se zaměřením na pohyb. On-line 

setkáním provede Lenka Krystková. V průběhu webináře se budeme společně zabývat 

psychomotorickým vývojem dětí od narození po předškolní věk a zmíníme důležité rozdíly mezi 

jednotlivými věkovými skupinami. 

Více informací naleznete ZDE. PŘIHLÁŠKY posílejte nejpozději do 1. 11. 2022. 

Abychom si rozuměli – logopedická prevence v praxi 

V pondělí 14. 11. 2022 od 17:00 vás Jana Šrytrová provede webinářem Abychom si rozuměli – 

logopedická prevence v praxi. Zaměříme se na to, jak jako rodiče, průvodci či pečující osoby můžeme 

děti cíleně rozvíjet v jejich řečových dovednostech. Během webináře se seznámíme s obecnými 

didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v předškolním věku v souvislosti s řečovými 

dovednostmi a jejich rozvojem. 

Více informací naleznete ZDE. PŘIHLÁŠKY posílejte nejpozději do 11. 11. 2022. 

Základy Montessori pedagogiky 

V úterý 15. 11. 2022 je od 17:30 naplánován nový termín webináře s Lenkou Krystkovou, během 

kterého se podíváme na základy Montessori pedagogiky. Objasníme si důležité aspekty ve vývoji dětí 

a zaměříme se na otázku, proč je vzdělávání podle Montessori pedagogiky celoživotní proces. 

Více informací ZDE. PŘIHLÁŠKY posílejte nejpozději do 11. 11. 2022.  

Hranice svobody a dětí 

Středa 23. 11. 2022 bude patřit Lence Krystkové a webináři Hranice svobody a dětí. 

Webinář se zaměří na koncept základní dětské svobody  a hranice, které by měli dodržovat děti i 

dospěláci například  podle věku.  

Více informací ZDE. PŘIHLÁŠKY posílejte nejpozději do 20. 11. 2022. 

Legislativa pro NNO 

file:///C:/Users/stanislavakoscova/Desktop/letáky/Zdravý_vývoj_dětí_zaměřený_na_pohyb.pdf
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V pátek 2. 12. 2022 proběhne v Praze seminář zaměřený na vhled do povinné legislativy neziskové 

organizace se zaměřením na provoz MC. Seminářem provede Mgr. et Mgr. Milan Severa.  

Podrobnosti pro vás připravujeme.  

SUPERVIZE PRO VEDOUCÍ MATEŘSKÝCH CENTER 

Potřebujete reflektovat vlastní práci a vztahy či najít nové řešení pro aktuální problematické situace, 

které ve vašem centru řešíte? Pak využijte možnosti absolvovat individuální supervizi, v jejímž rámci 

si můžete ujasnit své potřeby, nejistoty, obavy či plány do budoucna.  

Tato nabídka je kapacitně omezená, proto neváhejte a ozvěte se na email: 

petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz. 

Více informací najdete v letáku.  

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

SLOVENSKO – NITRA (listopad 2022) 

V rámci našeho projektu „Increasing the competencies of Mother Centers workers and implementing 

the new knowledge in the Mother Centers” (ERASMUS+) vás zveme na první zahraniční výjezd, který 

se uskuteční v termínu 2.–5. 11. 2022, a to do slovenské Nitry. Tématem výjezdu je Navýšení 

dobrovolnické práce a dobrovolnictví v českých mateřských centrech. Místo máme pro 5 

zájemců/kyň.  

Odjezd je 2. 11. z Prahy, případně lze přistoupit cestou (vlak/auto) v podvečer/večer. Návrat v sobotu 

5. 11. kolem poledne. 

V případě zájmu pište obratem na email: jitka.genest@sitprorodinu.cz.  

O podrobnostech k cestě a programu už budeme informovat jen zájemce, kteří se přihlásí do výše 

uvedeného termínu. 

Využijte této jedinečné nabídky, jak získat inspiraci pro vaši práci ze zahraničí.  

MOTHER CENTERS AS A NEW PHENOMENON OF CIVIC SOCIETY IN EUROPE 

To je nová publikace jejíž spoluautorkou je i Rut Kolínská, zakladatelka hnutí mateřských center v České 

republice a zakladatelka Sítě pro rodinu, z. s. Kde se v České republice vzala mateřská centra? Odpověď 

přináší publikace, která vznikla díky projektu Parenthood as Motivation for Lifelong Learning in Mother 

Centers, podpořenému z programu Erasmus+. Dozvíte se, že zcela náhodné setkání Rut Kolínské 

s Alenou Wagnerovou na Tři krále 1990 nasměrovalo nespočitatelné množství skvělých žen a jejich 

rodin u nás a na Slovensku i v dalších zemích k zakládání mateřských center. Ta  se stala hybnou silou 

mnoha obcí a především dosud nedoceněného nástroje prevence rizikových jevů v rodině a ve 

společnosti. Vřelé díky za spolupráci  Bundesverband der Mütterzentren e.V.,  Únia materských 

centier a Družinski center Mala ulica. 

 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2022 V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Srdečně zveme na slavnostní předávání certifikátů Společnost přátelská rodině firmám Olomouckého 

kraje, které se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v prostorách Pevnosti poznání Olomouc.  

mailto:petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz
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Určitě jste už mnohokrát slyšeli větu „Lidé jsou největším bohatstvím naší firmy“. Nakolik se ale 

zaměstnavatelům daří ošetřit potřeby lidí v souvislosti s jejich životními etapami, ať už jde o 

rodičovství, péči o rodiče, čas na studium nebo předdůchodový věk? I tato otázka spolu s nesnadností 

sladit rodinný a pracovní život rodičů stála u vzniku naší metodiky a certifikace Společnost přátelská 

rodině. 

Za odpovědný přístup k zaměstnaným rodičům malých dětí, pečujícím, seniorům a dalším specifickým 

skupinám zaměstnaných chceme v Olomouckém kraji ocenit následující firmy: Koyo Bearings Česká 

republika, s.r.o., ASOPOL s.r.o. a Siemens, s. r. o., Elektromotory Mohelnice. Zároveň zde představíme 

minimální standardy firemního prorodinného přístupu a uslyšíme konkrétní příklady dobré praxe. 

V případě vašeho zájmu se můžete registrovat zde. Účast na akci je ZDARMA. Pozvánku na akci si 

můžete prohlédnout tady.  

 

ŽENY Z CENTER V KOMUNÁLNÍ POLITICE 

Koncem září proběhly komunální volby a na další čtyři roky tedy máme jasno. Víme, že některé z vás 

–  žen z mateřských center – kandidovaly. Někdo poprvé, někdo opakovaně, některé úspěšně, jiné 

nikoliv.  

Rádi bychom zmapovali výsledky komunálních voleb z vašeho pohledu, tj. z pohledu aktivních žen 

činných v mateřských centrech, a nabídli vám prostor pro společné setkávání. Budeme proto rádi za 

vyplnění dotazníku, a to ideálně do 20. 11. 2022 bez ohledu na to, zda jste byly úspěšné, či nikoliv. 

V mnoha centrech jste nekandidovaly přímo vy, vedoucí a koordinátorky center,  ale vaše 

zaměstnankyně, spolupracovnice, dobrovolnice. Prosíme, předejte jim tento dotazník, budeme rádi 

za vyplnění i od nich. 

Rádi bychom se s vámi setkávali pravidelně. Plánujeme setkání online, přibližně dvakrát do roka. 

Chceme vám nabídnout prostor ke sdílení zkušeností a vzájemné podpoře.  

První takové setkání plánujeme už na 6. 12. 2022 v čase 9:00 – 11:00.  

Pozvánku na online setkání najdete zde, přihlásit se můžete do 5. 12. zde. 

 

DĚTSKÉ SKUPINY – ROK S NOVELOU 

14. října jsme se zúčastnili kulatého stolu na téma „Dětské skupiny – rok s novelou“, který pořádala 

místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová ve spolupráci s poslankyní Marií 

Jílkovou, předsedkyní Stále komise PS pro rodinu a rovné příležitosti. 

V průběhu akce došlo jak na zhodnocení uplynulého roku, tak i na změny, které budou součástí 

plánované novely zákona  č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů. Tyto změny představila Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, 

ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí. 

Témata, o kterých se nejvíce hovořilo a která patřila k nejvíce diskutovaným: 

1. Požárně-bezpečnostní řešení dětských skupin a plánovaná změna vyhlášky 23/2008 Sb. 

Všichni provozovatelé dětských skupin by měli mít dle současného znění zákona do konce září 2023 
zpracované (a hasiči schválené) požárně-bezpečnostní řešení, které má být doloženo do Evidence 
dětských skupin. Bohužel ale hasiči, kteří toto PBŘ schvalují, dosud nemají aktualizovaný právní 
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podklad, kterým by se měli řídit. Proto prvním návrhem novelizace zákona je prodloužit termín pro 
splnění této povinnosti tak, aby provozovatelé nechávali zpracovávat PBŘ již v souladu s novou 
verzí Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

2. Možnost podávat žádosti o státní příspěvek během celého roku  

Díky tzv. Lex Ukrajina mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek kdykoli po svém zápisu do 
evidence DS a nemusí tak čekat na leden následujícího roku. Tato možnost by měla být novelou zákona 
ukotvena a pro dětské skupiny, které již jednou o státní příspěvek požádaly, by mělo být od roku 2024 
zavedeno automatické prodlužování tohoto příspěvku. Provozovatelé by tak nemuseli žádat o státní 
příspěvek každý rok, ale pouze by pravidelně hlásily svou obsazenost. Dále se uvažuje o změně 
výplatních období státního příspěvku následovně: březen–červen, červenec–říjen a listopad–únor 
(změna bude pravděpodobně platná od 1. 1. 2024). 

3. Veřejná podpora v režimu de minimis 

Státní příspěvek čerpaný na děti starší tří let zakládá provozovatelům veřejnou podporu v režimu de 
minimis. To je především pro provozovatele většího počtu DS problém, a proto byla podána žádost na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má podat podnět na Evropskou komisi na udělení 
obecné výjimky. Udělení této výjimky může ale trvat až 3 roky. MPSV se nyní pokouší vyjednat výjimku 
z důvodu tzv. lokálnosti služby (podobně fungují sociální služby). Tato výjimka by se ale dotkla jen 
provozovatelů, kteří provozují jednu DS, a provozovatelům s více DS by tedy nijak nepomohla. 

Takzvaně pod čarou byla navržena dvě řešení – provozovatel bude provozovat dětskou skupinu pro 
děti výhradně mladší tří let nebo provoz více dětských skupin rozdělí mezi více subjektů, které ale 
nesmí tvořit jeden propojený subjekt. 

4. Zastropování plateb rodičů, státní příspěvky a nové normativy 

Od roku 2023 by měl být navýšen strop pro platby rodičů, a to ze současných 4.000 Kč na 4.720 
Kč/měsíc na dítě mladší tří let. Výše normativu státního příspěvku na starší děti bude zveřejněna až v 
lednu 2023, protože je vázána na rozhodnutí MŠMT o normativech pro mateřské školy, na které je 
státní příspěvek na děti starší tří let vázán. 

Zároveň MPSV uvažuje o tom, že výše státního příspěvku bude záviset na délce provozní doby dětské 
skupiny, tzn., že provozovatelé s delší provozní dobou než 6 hodin, by měli nárok na vyšší normativ. 

Uvažuje se také o zavedení nového normativu určeného pro financování pracovní pozice „asistent 
pedagoga pro děti se speciálními potřebami“. I o těchto změnách se uvažuje v časovém horizontu od 
1. 1. 2024. 

Další informace si můžete přečíst také v článku Sousedské hlídání i zrušení limitu pro pobyt dětí v jeslích 

či školkách během rodičovské: Olga Richterová představila své priority pomoci rodičům. 

 

ULOVENO V SÍTI 

Milostivé léto II. 

Zbavit se dluhů je opět možné za velmi výhodných podmínek, a to díky oddlužovací akci vyhlášené 

státem Milostivé léto 2022 (někdy označované také jako Milostivé léto II), která probíhá mezi 1. zářím 

2022 a 30. listopadem 2022. Dlužníci mají možnost splatit pouze jistinu (tedy původní dluh) a 

jednorázový poplatek exekutorovi a veškeré úroky, poplatky advokátům či penále budou 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/priority-pomoci-rodicum.html
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odpuštěny. Exekuce však musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu - zdravotní 

pojišťovny, krajské nemocnice, městského dopravního podniku a dalších podobných institucí.  

Víte o někom, komu by informace o Milostivém létu mohly pomoci? Pošlete jim odkaz na tento 

kompletní návod. 

Albi  

Děkujeme, že nám pomáháte navazovat spolupráce. Díky kontaktům koordinátorky RC Dobříšek jsme 

se domluvili na regionálním setkání ve Středočeském kraji. Program Škola hrou je otevřen i pro 

mateřská, rodinná a komunitní centra. 

Po registraci do Škola hrou můžete nakupovat s 30% slevou vzdělávací hry a pomůcky a využít možnost 

zapůjčení her zdarma. Můžete tak například uspořádat deskoherní turnaje nebo využít hry na 

příměstské tábory či jiné volnočasové aktivity ve svých centrech. Platíte pouze poštovné při zasílání zpět 

do Albi. Při ročním obratu nad 3 000 Kč získáte vzdělávací hru zdarma, k vybraným hrám v rámci Albi 

boxů získáte zdarma metodické karty. Registrovat se můžete vyplněním formuláře. V případě potřeby 

kontaktujte příslušnou obchodní zástupkyni ve Vašem kraji, případně vaši krajskou koordinátorku. 

 

 

 

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?gclid=CjwKCAjw79iaBhAJEiwAPYwoCFI1BCVhyfHifCxN--nlE1Ba9lv6WuMZPsbZmSJjUdAeavtIzZ2iYxoCBcMQAvD_BwE
https://www.skolashrou.cz/cs/registrace-do-programu-skola-s-hrou
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdylQZsxDt5-Dv6Jkv0Fu6uVIDQXBVg449XiHGwR3nu8I0Vw/viewform
https://www.skolashrou.cz/cs/kontakt

