
 

 

 

 

PROJEKT SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER o.s. 

NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ SOBĚ – MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ TOBĚ 
 

Vás zve na: 

 

Motivační seminář Zpět do zaměstnání + Rekvalifikační 
kurz péče o děti od 0 do 10 let akreditovaný MŠMT + praxi 

+ individuální konzultace 
 

 

V rámci projektu ZLÍNSKÉHO KRAJE jsou pro účastníky připraveny tyto aktivity: 

1. motivační seminář – zaměřený na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do 

zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního 

života – PÁTEK 26.4.2013, místo konání semináře je Mateřské centrum Klubíčko, o.s. 

Kroměříž 

2. rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let věku – v délce 120 hodin teoretické přípravy 

– podzim 2013.  

3. odborná praxe v oblasti poskytování služby péče o děti – v délce 50 hodin 

4. individuální poradenství při hledání vhodného uplatnění na trhu práce 

 
Místo konání semináře, rekvalifikačního kurzu a individuálního poradenství: MC Klubíčko 
Kroměříž, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 
  
Pro koho jsou semináře určeny: 

 rodiče dětí pečujících o dítě do 15 let 

 pro osoby 50+ 

 těhotné ženy, kojící ženy a matky do 9 měsíce po porodu 
 
Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu: 

 Podmínkou přijetí do rekvalifikačního kurzu je ukončené střední vzdělání (dle zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), dosažení 18 let věku, 
morální bezúhonnost a dobrý zdravotní stav 

 Uchazeč/ka doloží kopií dokumentu dokazujícím ukončené střední vzdělání, kopií OP 
a čestné prohlášení o svém dobrém zdravotním stavu a morální bezúhonnosti 

 Bydliště nebo místo výkonu činnosti ve Zlínském kraji  
 



 

 

 

 
1. Informace o obsahu motivačního semináře Zpět do zaměstnání: 

 aktuální situace na trhu práce v daném regionu 

 specifika aktuálních požadavků pracovních míst na trhu práce 

 možnosti kde a jak hledat zaměstnání v regionu 

 alternativní formy práce a jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 osobní motivace, profesní předpoklady a volba zaměstnání 

 právní minimum pro zájemce o zaměstnání se zaměřením na cílovou skupinu osob 
pečujících o děti do 15 let věku 

 délka semináře je 6 vyučovacích hodin 

 počet účastníků: 15 

 lektor: PaedDr, Mgr., Bc. Hana Pašteková Rupertová (pedagog, psycholog, 
sociolog) 
 
 

2. Rekvalifikační kurz 

Předmět Počet hodin 
teoretické výuky 
1 hodina = 45 
min. 

Počet  
hodin 
praktické výuky 
1 hodina = 60 
min. 
 

Hodiny Hodiny 

Vývojová psychologie dítěte ve věku od 0 do 10 let 24 4 

Rozvoj dětí 0 - 10 let 40 30 

Výchova dítěte a komunikace s dítětem – respektující styl 8 4 

Etika práce pečující osoby a komunikace s rodiči 4 2 

První pomoc u dětí 8 2 

Prevence a zdravotní problémy dětí 8 2 

Životospráva a zdravý životní styl dětí 8 2 

Základy péče o postižené děti 8 1 



 

 

Mateřská centra a další organizace poskytující službu péče 
o děti 

4 1 

Právní úprava péče o děti, rodinné právo a pracovně právní 
problematika v ČR,  

7 1 

BOZP 1 1 

Celkem 120 50 

Závěrečné zkoušky 

  

Ústní + písemná část  praktická část 

2 hodiny  domácí příprava 

 
Rekvalifikační kurz je akreditován u MŠMT.  Součástí rekvalifikačního kurzu je zkouška, po jejímž 
úspěšném složení získá účastník/ce kurzu Osvědčení o rekvalifikaci. Povinnou součástí 
absolvování kurzu je praxe v práci s dětmi (více viz níže), kterou si každý z účastníků zařizuje 
sám. 
 
Kurz může navštívit až 15 osob ze Zlínského kraje. 
 

3. Odborné praxe pro účastníky RK 

Pro účastníky rekvalifikačních kurzů bude v rámci této klíčové aktivity zajištěna odborná praxe 
v délce stanovené akreditací rekvalifikačního kurzu (50 hodin). Organizace poskytující službu péče 
o děti, které budou praxe zajišťovat, získají na každého praktikanta finanční příspěvek (2 500 Kč / 
osoba). Po skončení praxe vyplní vedoucí praxe odborný posudek na praktikanta, který bude 
sloužit jako podklad pro zkušební komisi rekvalifikačního kurzu. 

11-ti organizacím bude hrazena praxe (4 náhradníci budou bez nároku na hrazení finančního 
příspěvku na praxi). 

 
Datum realizace: 2013 (poběží současně s rekvalifikačním kurzem) 
 

4. Individuální konzultace 

 rozsah 10 hodin pro každého účastníka během projektu 
konzultace jsou pro 11 osob 

 termín konání konzultací: duben 2013 (po skončení semináře) – prosinec 2013 

 obsah konzultací: podle potřeb účastníků:  

 posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů účastníků 

 pomoc s přípravou na rekvalifikaci 

 pomoc při hledání uplatnění na trhu práce 

 konzultace výběru vhodných opatření pro návrat na trh práce 

 poradenství při řešení individuálních problémů 

 
Aktivity projektu jsou pro účastníky bezplatné. 

 
 



 

 

 
 
Prosím o zaslání Vaší předběžné přihlášky (viz. příloha) nejpozději do 31.3.2013 na e-mailovou 
adresu: marcela.bradova@materska-centra.cz 
 
Obratem Vás budu kontaktovat, kdy upřesníme detaily a zašlu vám vzory formulářů k zařazení do 
projektu: 

 Dohoda o účasti v projektu 

 Čestné prohlášení o svém dobrém zdravotním stavu 

 Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti 
 
 

 Kopie dokumentu dokazující ukončené střední vzdělání 

 Kopie OP 
 
 
Prosím tyto dokumenty poté zašlete na adresu: 
Marcela Bradová 
Boženy Němcové 3224 
767 01 Kroměříž 
 
Následně Vám zašleme potvrzení o Vašem zařazení do rekvalifikace.  
 
Kapacita semináře i rekvalifikačního kurzu je omezena, pro přijetí je rozhodující pořadí přihlášení. 
 
 
Hlídání dětí je zajištěno, počet dětí a další informace nahlaste prosím již v přihlášce. 
 
Těším se na vás! 
 
 
Ing. Marcela Bradová 

Koordinátorka projektu Sobě i tobě pro ZL kraj 

Síťmateřských center o.s. 

Klimentská 34 

Praha 1 

www.materska-centra.cz 

Tel.+420 602 793 748, E-mail:marcela.bradova@materska-centra.cz 
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