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Milí přátelé v mateřských centrech,  

 

zítra uplyne 81 let od úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka – státníka, filosofa, zastánce 

bezmocných, podporovatele rovných příležitostí pro všechny, manžela, otce čtyř dětí… 

 

Zanechal stopy v různých oblastech veřejného života. Jeho myšlenky jsou aktuální dodnes, 

a tak jich několik sdílím.   

 

Kéž každý z nás dokážeme ve svém každodenním životě přispívat – byť drobnou prací –

 k  uchování demokracie v naší zemi, kterou se podařilo před sto lety vrátit do našich končin 

právě díky Masarykovu velkému úsilí.  

Rut    

 

 

 

Víte, že...  
 

 

 

Síť pro rodinu se aktivně podílí na realizaci prorodinné politiky na úrovni samospráv? 

 

6. 9. 2018 se konal krajský seminář Sdružení místních samospráv České republiky v Příkazech 

u Olomouce.  Vystoupila zde Lenka Polášková, krajská koordinátorka v Olomouckém kraji s 

příspěvkem věnovaném aktivitám Sítě v oblasti prorodinné politiky na úrovni obcí, měst i krajů. 

Přiložená pozvánka nastiňuje řadu zajímavých témat, kterým se seminář věnoval. 

 

 

 

Ptáte se  

 

 

KDE A JAK ZÍSKAT JISTOTU, ŽE VEDETE VAŠE CENTRUM DOBŘE? A ŽE BYSTE MĚLI 

ZÁJEM O INSPIRACI Z JINÝCH CENTER?  

 

Připravili jsme proto pro vás intervizní setkání začínajících mateřských center 3. 10. 2018 

https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=f28f7fbd25&e=7da1da1adf


 

v Praze. 

 

Začínajícími myslíme nejen centra, která začínají právě nyní, ale i ta, která už mají za sebou 1 

– 2 roky. Setkání může být přínosné i pro ty z vás, kteří jste převzali vedení a nevíte si moc 

rady či nemáte dost informací.  Na intervizním setkání vás provedeme know-how MC, 

spoluprací MC v Síti pro rodinu, probereme roli krajské koordinátorky a vše, co vás bude 

zajímat. 

 

Setkáním vás provede Rut Kolínská, zakladatelka MC v ČR a ředitelka Sítě pro rodinu, z.s. 

a Hana Šustrová, krajská koordinátorka v Jihočeském a Plzeňském kraji. 

 

Na setkání se můžete přihlásit do 26. 9. 2018prostřednictvím on-line formuláře ZDE. 

 

Další informace k setkání naleznete v pozvánce. 

 

 

 

Vzdělávání  
 

 

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky“ – ŘÍJEN 2018, PRAHA 

 

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky otevřeme v říjnu. 

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. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.  

Přihlášky na kurz přijímáme do 27. 9. 2018 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete 

kontaktováni s dalšími informacemi.  

Pro domluvení termínu zkoušky a v případě potřeby dalších informací pište 

na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

 

NOVÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 

 

Dovolujeme si vás upozornit na nejnověji vypsané zkouškové termíny: 21. 9., 5. 10., 19. 10. a 

20. 10. 2018. 

Pro více informací nebo přihlášení pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 
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Metodikou dotačního programu Rodina  

 

 

 

STRUČNÉ RADY PRO PSANÍ PROJEKTU  

 

Všechny, kdo se nemohli zúčastnit našeho semináře k metodice, ujišťuji, že v metodice nejsou 

žádné zásadní změny. Doporučuji však, abyste si před psaním projektu metodiku pečlivě 

pročetli i s poznámkami pod čarou, tam totiž bývá nejvíce detailů, které můžete při psaní použít. 

Metodika je skutečně velmi návodná, jen je důležité osvojit si její slovník.  

 

Po důkladném pročtení si promyslete a sepište, na které vaše běžné aktivity můžete žádat 

podporu a sestavte si plán na rok 2019. A můžete začít zpracovávat text podle požadavků 

systému OKslužby rodina. Doporučuji napřed psát texty ve Wordu a pak je kopírovat do 

systému.  

 

Rozpočet pak sestavujte tak, aby odpovídal reálným částkám a aby v něm bylo vše, o co je 

možné žádat. Nezapomeňte, že budete muset 30% kofinancovat z jiných zdrojů.  

 

V každém případě musí projít napsaný projekt korekturami a je dobré nechat text ještě pročíst 

někoho, kdo není do dané problematiky zasvěcen.  

 

Kéž napíšete úspěšný projekt! 

 

                                                                                                                            Rut 

 

 

 

Uloveno v Síti  
 

 

LÉTO V RC PROVÁZEK 

 

Během letošních letních prázdnin jsme nezaháleli, pořádali jsme 6 příměstských táborů. 

Zúčastnilo se jich téměř 90 dětí.   

 

Příměstské tábory máme vždy tematicky zaměřené. Děti mohly objevovat tajemství přírody, 

cestovat za pohádkovými místy, zkoumat zákonitosti fyziky a chemie, vyzkoušet si své tvořivé 

dovednosti, vypravit se do biblických příběhů. Vedly si táborové deníky, hrály spoustu her 

a soutěží v parku, měly zajištěné dobré obědy, což je pro rodiče také důležité. 

 

Jsme vděční za zpětné vazby rodičů. Někteří říkali, že je škoda, že příští rok se už jejich děti 

táborů nezúčastní, protože máme věkovou hranici do 10 až 11 let, jiní říkali, že příští rok už 

přihlásí i mladšího sourozence. Dostali jsme kromě kávy a sladkostí také ručně vyrobené dárky, 

https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=e391e7b3e1&e=7da1da1adf


 

někteří se ptali na detaily programu, což nás potěšilo, protože jsme poznali, že si děti s rodiči 

doma o táboře povídají. 

 

Přípravy a zajišťování táborů stojí námahu, ale stojí to za to. Takže příští rok do toho jdeme 

znovu už po osmé. 

 

                                                                                 Magda Mečkovská, RC Provázek, Olomouc  

  

 

 

 

Odjinud  

 

 

 

VAZBA MEZI MATKOU A DÍTĚTEM 

 

Kruh waldorfských mateřských center vás zve na seminář pro vychovatele malých dětí. 

Uskuteční se v sobotu 3. 11. 2018 od 9:30 ve WMŠ Praha 6 Petřiny Dusíkova ulice a 

rozhodně je na co se těšit! 

 

Přednáší Cornelis Boogerd, práce s vlnou - Denisa Skalická.   

Cena 350.- Kč + materiál 

 

Přihlašování na studankahh@seznam.cz, další informace na www.ikruh.cz 
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SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

                                                       7x Tomáš Garrigue Masaryk  

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. 

 

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak 

pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a 

ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.  

 

Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší. 

 

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem 

já." Nebo skromněji: "I já jsem stát." 

 

Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.  

 

Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. 

Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání. 

 

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. 
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