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Vítejte u další dávky informací ze Sítě pro rodinu! 

Nejprve přijměte pozvání na některou z akcí, které jsme pro vás připravili. Můžete vybírat z nabízených 

vzdělávacích aktivit nebo se připojit na online celorepublikové intervizní setkání s názvem „Síť pro 

rodinu dnes a zítra“ a rozhodně si nenechte ujít konferenci „Když flexibilita není jen nesplněný slib“, 

jejíž program je opravdu nabitý zajímavými tématy a hosty. 

Dále připomínáme, že stále můžete využít naší nabídky na supervize pro vedoucí MC a k dispozici je 

vám i nadále bezplatná právní poradna. 

Na konci dnešních Síťovin naleznete také odkazy na nejnovější dotační příležitosti. 

Přejeme krásné podzimní dny. 

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)  

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: 8. 12. 2022 

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 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: všechny termíny plně obsazeny 

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

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

možnost se přihlásit. 

 

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 

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.  

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Abychom_si_rozum%C4%9Bli_I_final_oprava.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYRaYf6inCqamb1nSt0FN2CSfegooSHcBQ9sHFnPpqkjhEnA/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Za%CC%81klady_montessori_pedagogiky.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbLip9AmmMm7nWqelBMOQ0Lw-mfLsE-sSVqfk7h6hyo5D3Dw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/p%C5%99%C3%ADlohy/Hranice_a_svobody_u_de%CC%8Cti%CC%81.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmLNC-IgcDWwU0TZa7k1MTcco6JVrvlFeZiHqugzrJPwViBA/viewform


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.  

PRÁVNÍ PORADNA ZDARMA 

Již od dubna 2020 máte možnost využívat naši právní poradnu. Své dotazy můžete pokládat 

prostřednictvím e-mailové adresy: pravni.poradna@sitprorodinu.cz. Na vaše dotazy odpovídá 

advokátka JUDr. Radka Konárová. Odpověď na vaše dotazy čekejte přibližně do týdne přímo na váš e-

mail.  

Zodpovězené dotazy obecnějšího charakteru najdete i v zabezpečené členské sekci  na webu Sítě pro 

rodinu.  

 

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. 

 

KONFERENCE „KDYŽ FLEXIBILITA NENÍ JEN NESPLNĚNÝ SLIB“ 

Flexibilita jako klíčový faktor pro skloubení pracovního a rodinného života (nejen) rodičů bude 

hlavním tématem konference KDYŽ FLEXIBILITA NENÍ JEN NESPLNĚNÝ SLIB. 

Uskuteční se ve čtvrtek 1. prosince od 9:00 do 13:00 v Truhlárně Karlín (Šaldova 388/5, Praha 8). 

Pozvání do panelové diskuse přijaly HR manažerky z firem (Koyo Bearings, Hranipex a Iresoft), ve 

kterých je péče o zaměstnané rodiče součástí firemní kultury. Silným tématem bude i otázka 

flexibility pro lidi, kteří nesedí v kancelářích, ale pracují ve směnách. Jak je možné najít způsob, jak i 

mailto:petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/MPSV_Supervize_MC.pdf
mailto:pravni.poradna@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/o-nas/medailonky/radka-konarova.html
https://sitprorodinu.cz/rodina-v-centru/prihlaseni-do-clenske-sekce/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGSQzwaMaZ2m7t7-2EBDmUmTvCZTnzUqSAvR8h81_We8ehjw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Celorepublikov%C3%A9%20setk%C3%A1n%C3%AD%20komun%C3%A1ln%C3%ADch%20politi%C4%8Dek_pozv%C3%A1nka.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeObBSYGpD8j0ZR3_-P7Tc6OeytEdzHW0ubaCmJpAidY8v5og/viewform
https://familyfriendly.cz/uvod/konference/


směnujícím lidem nabídnout flexibilitu? Řešit budeme také to, zda mohou zaměstnavatelé měnit 

společenské mýty, že otec je živitel a matka pečuje.  

Prosíme o registraci zde a upozorňujeme, že kapacita je omezena. 

Pozvánku a program na konferenci najdete tady. 

 

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Zástupkyně Sítě pro rodinu a členských mateřských center se vrátili ze slovenské Nitry, kde se 

zúčastnili tréninku s tématem „Navýšení dobrovolnictví a dobrovolnické práce v českých mateřských 

centrech“ v rámci projektu Erasmus+„Increasing the competencies of Mother Centers workers and 

implementing the new knowledge in the Mother Centers”.  

V Nitře se jim intenzivně věnovala Jana Andreasová, ředitelka Nitrianske centrum dobrovoľníctva a 

děkujeme také za laskavou péči Daniele Konečné, ředitelce Únia materských centier, která byla 

průvodkyní naší delegace. 

 

GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 - ENERGIE 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu na podporu volnočasových 

pohybových aktivit organizací pracujících s dětmi a mládeží na rok 2022. Věcným zaměřením a 

účelem této Výzvy je pokrytí nákladů na úhradu energií souvisejících s provozem prostor sloužících 

pro volnočasové pohybové aktivity dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let. 

Termín pro podání žádostí: do 28. listopadu 2022 

Více informací ZDE. 

VÝZVA Č. 099 OPZ+ „SLUŽBY NA PODPORU SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB Z UKRAJINY“ 

https://1url.cz/pra5G
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/FLEXIBILITA%20pozv%C3%A1nka%20a%20program.pdf
https://www.facebook.com/NitrianskeCentrumDobrovolnictva/?__cft__%5b0%5d=AZVpsDi9C-63_D_OQodbU5ayW5mv-0Vx3VRiMA806kiZHVLX6sXqBIRiRsvw0D5RqiTP7lV52ZVYiFHazoF_hpzA4ZlXmScwXAyr7pi4xxZHc_JXphDOFI-nRnkVyZo4hF9te-mdLuCQOJK9a4IYjfTA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/materskecentra.sk/?__cft__%5b0%5d=AZVpsDi9C-63_D_OQodbU5ayW5mv-0Vx3VRiMA806kiZHVLX6sXqBIRiRsvw0D5RqiTP7lV52ZVYiFHazoF_hpzA4ZlXmScwXAyr7pi4xxZHc_JXphDOFI-nRnkVyZo4hF9te-mdLuCQOJK9a4IYjfTA&__tn__=kK-R
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022


Termín pro podání žádostí: do 28. 11. 2022.  

Více informací ZDE.  

FOND MINE NA PREZENTACI MATEŘSKÉHO CENTRA PROSTŘEDNICTVÍM KRÁTKÉHO FILMU 

Natočte krátké video k propagaci vašeho mateřského centra a prezentujte tak své aktivity na 

mezinárodní úrovni. 

Součástí vaší prezentace by měla být i informace, že jste součástí střešní organizace Síť pro 

rodinu, z.s. s uvedením našeho loga a loga „hrdý člen“. Děkujeme.  

Příjem přihlášek je možný do 15. 11. 2022. 

Více informací najdete ZDE. 

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/sluzby-na-podporu-socialniho-zaclenovani-osob-z-ukrajiny?inheritRedirect=false
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/loga/SpR_logo_NEW_pozadi.png
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/loga/hrdy_clen.jpg
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/MINE_CZ_V%C3%BDzva%20k%20p%C5%99edkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vrh%C5%AF.pdf

