
  

  

Milí přátelé a podporovatelé Sítě pro rodinu, 

začátek 20. století se označuje jako čas zkracování – šatů, vlasů... Na počátku 

21. století rovněž zkracujeme, ale spíše virtuálně. A tak jsme se rozhodli jít 

s dobou a komunikovat s vámi elektronickou cestou – stručně a ne často. 

Naším zájmem je zůstat s vámi ve spojení, sdílet novinky a nabízet možnost 

spolupráce. 

Potěší nás proto, když jednou za čas věnujete chvilku pozornosti naší Síťovce. 

Počítáme, že ji budeme rozesílat maximálně 3 krát do roka a že obsah 

zaměříme na každý pilíř naší nové strategie. Tedy na novinky či zajímavosti 

spojené s činností Sítě pro rodinu s mateřskými  centry a pro ně, s tématem 

rodiny ve společnosti i ze spolupráce s firmami. 

 



 

Těšíme se nejen na virtuální setkávání v roce 2019! A přejeme vám rok plný 

nevšedních zážitků! 

                                        

                                                                       Rut Kolínská a tým Sítě pro rodinu 

 

 

P.S. Pokud nemáte zájem být s námi ve spojení prostřednictvím Síťovky, 

prosím, sdělte to Petře Fajfrové na adresu: info@sitprorodinu.cz, případně dole 

klikněte na unsubscribe. 

  

 

FESTIVAL RODINY 2019 

Festival rodiny v roce 2019 se pro nás stává výzvou ukázat, že rodina pro 

každého nás znamená to nejcennější, co máme! Proto ji chceme oslavit a 

založit novou tradici. 

mailto:petra.fajfrova@sitprorodinu.cz


 

V průběhu pěti týdnů od 11. 5. do 19. 6. (tedy v období, kdy se slaví Den matek, 

Mezinárodní den rodiny, Den dětí či Den otců) připravují mateřská centra Sítě 

pro rodinu ve všech krajích republiky programy pro jednotlivé členy rodiny nebo 

naopak společně pro členy rodiny všech generací.  

Festival se bude odehrávat v podobě zahradních slavností, setkání v duchu 

„spolu u jednoho stolu“, tedy společné sdílení času mimo virtuální realitu se 

zajímavým programem, který budou organizovat jednotlivá mateřská centra, 

popřípadě několik center dohromady. 

Jednotícím prvkem zahradních slavností bude – jak jinak – klobouk, nejrůznější 

podoby od historických přes běžné současné klobouky po papírové klobouky, 

které si budou moci ti, kdo přijdou, sami vyrobit. 

A až se festival rodiny vydaří, budeme moci dát „palec nahoru“ a „klobouk 

dolů“! 

Počítáme se zapojením všech, kdo chtějí s námi 

posilovat hodnotu rodiny. V březnu spustíme 

webové stránky www.festivalrodiny,cz, kde 

bychom chtěli prezentovat všechny akce i 

všechny, kdo nás podpoří.   

Síť pro rodinu pořádá jednu ze zahradních slavností (piknik v trávě na dece) 

v sobotu 18. května 2019 od 14:00 do 18:30 v Praze na Žofíně pod záštitou 

starosty Prahy 1 Pavla Čižinského. A to ve spolupráci s Rotary u příležitosti 

jejich mezinárodní distriktní konference. Nabídli nám spolupráci, a tak propojíme 

dvě silná poslání Služba na prvním místě (Rotary) a naše Posilujeme hodnotu 

rodinu. 

Plánujeme zajímavý doprovodný program a pevně 

věříme, že najdeme také ty, kdo nám pomohou 

program financovat. 

Těšíme se, že využijte této jedinečné příležitosti 

k setkání! 

 



  

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

Máme radost, že se společenství firem přátelských rodině v roce 2018 opět 

rozrostlo o další subjekty. Certifikát na celorepublikové úrovni získaly 

D.A.S. Rechtsschutz AG, ExxonMobil Corporation, UNIPETROL RPA, 

s.r.o. a v Olomouckém kraji jsme mohli certifikát předat Hella Autotechnik Nova 

z Mohelnice, Středomoravské Nemocniční, Koyo Bearings Česká republika, 

Rodinnému centru Provázek i Waldorfské základní a mateřské škole Olomouc. 

Oceněným organizacím ještě jednou gratulujeme, že prošly poměrně náročných 

hodnocením. 

Mezi oceněnými firmami byly letos dvě, které certifikát 

po třech letech znovu obhájily. Na druhou stranu i 

taková, která v předešlém roce neobstála, ale během 

loňského roku intenzivně pracovala na nápravě 

nedostatků, a tak ocenění nakonec docílila. Dáváme 

totiž vyhodnocení s doporučením všem firmám, které 

se účastní auditu, a to i když v požadovaných kritériích 



 

neobstojí. Naším cílem je ukázat firmám cestu, jak mohou firemní prostřední 

změnit, aby se mohly stát Společností přátelskou rodině. 

I letos otevřeme další ročník soutěže, a to na Mezinárodní den rodiny 15. 5. 

2019. Rádi uvítáme nejen nové firmy, ale i ty, které mají zájem si certifikát po 

třech letech „oprášit“ nebo zapracovaly na změnách a chtěly by projít auditem 

znovu. 

 

  

CO SE SKRÝVÁ POD ZKOUŠKOU PROFESNÍ 

KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ 

POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (KÓD: 69-017-M)? 

  

Síť pro rodinu se jako jedna z prvních organizací stala 

v roce 2013 autorizovanou osobou pro zkoušky 

profesní kvalifikace chůva. Považovali jsme to za 

logické vyústění služby pro mateřská centra, která 

poskytovala službu péče o děti ještě před zákonem o 



dětských skupinách.  Požádala jsem Irenu Přibylovou, která má organizaci 

zkoušek ve své kompetenci, aby přiblížila obsah a průběh zkoušek. 

1. Ireno, zkoušky se musí řídit, dle pravidel daných MPSV, co všechno 

tedy musejí uchazečky a uchazeči splnit, aby se mohli přihlásit, co 

všechno zkouška zahrnuje a jak probíhá? 

K přihlášení zájemci o zkoušku profesní kvalifikace Chůva stačí základní 

vzdělání, trestní bezúhonnost, musí prokázat zdravotní způsobilost a být bez 

logopedické vady. 

Zkouška profesní kvalifikace je celkem náročná. Skládá se ze dvou částí: 

písemného testu a z ústní i praktické zkoušky. Vše se řídí kvalifikačním 

standardem a každý uchazeč musí prokázat znalosti, dovednosti nebo alespoň 

orientaci ve všech bodech tohoto standardu. Standard je velice rozsáhlý. 

Obsahuje zejména tyto oblasti: dodržování zásad bezpečnosti a prevence 

úrazů, poskytování první pomoci, uplatňování metod a forem pedagogické 

práce s ohledem na věk dítěte, znalosti o vývojových etapách a socializaci 

dítěte, etické principy při práci chůvy, legislativní rámec pro tuto činnost a 

mnoho dalšího. Celková délka zkoušky je minimálně 3 hodiny a skládá se před 

hodnotící komisí, která je složena z odbornic v daných oblastech hodnoticího 

standardu. 

2. K čemu zkouška profesní kvalifikace Chůva opravňuje? 

Zkouška opravňuje k výkonu povolání chůvy v dětských skupinách, mateřských 

centrech, ale i v MŠ (nepedagogický pracovník MŠ). Na základě této kvalifikace 

lze také provozovat vázanou živnost péče o děti do 3 let. 

3. Stává se, že někdo neobstojí? Nabízí Síť pro rodinu něco těm, kdo 

se zkoušky obávají? 

Občas se stane, že uchazeč o složení zkoušky není dostatečně připraven. 

Zkouška je opravdu náročná a uchazeč musí obstát ve všech bodech 

kvalifikačního standardu. 

Síť pro rodinu v současné době nabízí pro zájemce o složení zkoušky třídenní 

přípravný kurz, případně individuální konzultace. Poskytnutí studijních materiálů 



 

každému uchazeči je samozřejmostí. K této příležitosti máme velmi pěkně 

vytvořená a na míru šitá skripta. 

4. Kolika osobám se už podařilo za ta léta získat certifikát? Jaký byl 

poměr žen a mužů? Najdou se i repetenti? 

Od roku 2013 jsme předali něco málo přes 500 osvědčení profesní kvalifikace 

Chůva. Z těchto mnoha úspěšných uchazečů získalo certifikát 22 mužů. 

Ano, občas se stane, že přijde na zkoušku někdo „z ulice“, tedy neabsolvuje 

žádnou předchozí přípravu na zkoušku a zkoušku nezvládne. Většina z těchto 

osob nakonec nějakou přípravou projde a zkoušku na druhý pokus zvládne. 

5. Máš zpětnou vazbu od absolventek a absolventů nebo od 

zkoušejících? 

Ano, zpětnou vazbu zjišťujeme pravidelně po realizaci každého kurzu a vesměs 

se jedná o pozitivní zpětnou vazbu, což mne velmi těší. Mnoho účastníků a 

účastnic našich přípravných kurzů je opravdu spokojena jak s obsahem kurzu, 

tak i s lektorkami. Což dokládají např. tato slova jedné z účastnic přípravného 

kurzu: „Vše jasné a srozumitelné, lektorky jsou moc fajn! Mám pocit, že na 

složení zkoušky jsem perfektně připravená. Díky!“ 

Máme stabilní tým lektorek a zkoušejících, což, myslím si, je velmi ku 

prospěchu. Kurzy i zkoušky probíhají v přátelském duchu a i když u zkoušek 

nervozita panuje, ne že ne, tak díky přístupu našich zkoušejících vše vždy 

proběhne hladce a nakonec i v pohodě a dobré náladě. 

Pojďte si o chůvách přečíst více 

 

 

https://sitprorodinu.cz/vzdelavani/profesni-kvalifikace/


  

 

EUROKLÍČ 

 

Víte, co je to Euroklíč? Je to univerzální klíč, díky kterému se rodiče s malými 

dětmi dostanou na téměř každé bezbariérové WC. A jsme rádi, že je Síť pro 

rodinu dlouhodobým partnerem tohoto celoevropského projektu. 

 

Původně projekt sloužil lidem se sníženou pohyblivostí, dveře jsou proto široké 

a rodiče tedy mají dostatek prostoru, aby do místnosti vjeli i s kočárkem. 

 

Role Sítě pro rodinu v tomto projektu je distributorská. Zapůjčujeme 

Euroklíče rodičům, případně opatrovníkům dětí do tří let. Klíč jim umožní 

odemknout bezbariérová WC na několika stovkách míst v celé ČR (a další 

napříč Evropou). Tato WC se nacházejí například v nákupních centrech, na 

úřadech, poštách, nádražích, v zoologických a botanických zahradách, 

v budovách škol, v knihovnách, muzeích atd. Na mnoha místech je k dispozici i 

přebalovací pult a tím, že jsou tato WC uzamčená, lze očekávat i vyšší úroveň 

čistoty. 

 

Rodičům/opatrovníkům dětí do tří let věku klíč rádi zapůjčíme a to 



 

zdarma. Mohou si ho vyzvednout (oproti vyplněnému Evidenčnímu listu) 

v kanceláři Sítě, mimopražští zájemci se mohou spojit s kteroukoli krajskou 

koordinátorkou a domluvit předání klíče ve svém kraji. 

  

Oficiální web Eurokey 

 

 

 

 
 

SPOLU PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

Víte, že mateřským centrům se pro jejich činnost často nedostávají běžné 

věci všedního života, jako jsou například hygienické potřeby nebo papíry 

na kreativní práci? 

V letošním roce bychom chtěli „oprášit“ projekt Spolu pro mateřská centra, který 

vyrostl právě z potřeb mateřských center a ochoty firemních dárců věnovat své 

výrobky. Na webových stránkách Spolu pro MC jsme zveřejnili seznamy věcí, 

bez kterých se práce v centrech neobejde a na které většinou těžko shánějí 

finanční zdroje. 

Pokud vás možnost spolupráce na materiální pomoci centrům zaujme, ozvěte 

se Petře Fajfrové na: info@sitprorodinu. 

Mnohokrát děkujeme! 

Spolu pro MC 

 

  

 

https://sitprorodinu.cz/kontakty/
https://sitprorodinu.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/
https://sitprorodinu.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/
http://www.eurokeycz.com/1_info.html
http://www.spolupromc.cz/projekt/

