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                                  ZÁPIS 

ze seminá ře a jednání členů RKR 

„Vodní turistika a její využití v SV Č“  

        PLANÁ n/ Lužnicí 12.-13. 9. 2011 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, J. Machart, M. Janičatová, I. Matouš, D. Tkáčová, M. Adamů, H. 

Kejzlarová, J. Chmel, I. Křížková, K. Sýkorová, M. Němec, J. Musil, I. Vladíková, V. 
Matoušová. 

 Za KRK:  J. Ondráček, L. Pohanková 
 
Omluveni :  J. Heřmanová, M. Šverdík, H. Vavřínová, M. Suková, J. Pavlíková, J. Šimůnková, K. 

Králíčková, J. Poláková, B. Drobny, M. Beránková, E. Tischlerová, M. Kaisrlíková, E. 
Hrbáčková, J. Kotačka, J. Vaškových, E. Tomalová, V. Dvořáková, M. Appel 

 
Hosté : M. Strašáková (NIDM), T. Machallík (NIDM), J. Veverka (NIDM) 
 
Sekretariát : D. Requette 
 
Republiková koordinační rada byla svolána do Plané nad Lužnicí do táborového zařízení DDM 
Tábor. Pozvánka i prezenční listina jsou přiloženy k zápisu. 
 
L. Bezděk zahájil jednání přivítáním všech přítomných a poděkoval J. Musilovi za umožnění a 
zajištění tohoto jednání ve svém táborovém zařízení. 
 
Program seminá ře 

- BOZP 
- Plánování vodácké akce 
- Práce s GPS 
- Předpověď počasí na vodě 
- Nácvik extrémních situací 
- Záchrana tonoucího 
- Oživování utonulého 
- Trénink výslechu PČR 

Účastníci se měli možnost v praxi vyzkoušet své dovednosti při vybraných outdoorových aktivitách 
a do programu byla dodatečně zařazen i poznávací výlet po nemovitostech známých osobností 
v okolí řeky Lužnice.  
 
Program jednání RKR 
Vzhledem k nepřítomnosti některých členů, byl program upraven následovně: 

- Kontrola a odsouhlasení zápisu z posledního jednání RKR 
- Celostátní setkání ředitelů SVČ (M. Strašáková) 
- KPŽ – informace o aktuálním vývoji (T. Machalík, M. Strašáková) 
- Informace z MŠMT (L. Bezděk) 
- Dílčí přehled hospodaření leden-srpen, členské příspěvky 
- Propagační předměty 
- Různé – přidané body 

� Nové projekty pro r. 2012 (L. Bezděk) 
� Zprávy z NIDM (T. Machalík) 
� Seznam SVČ v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které bude možno navštívit 

během CSŘ 
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� Aktuální situace návrhu zákona o externistech / proškolování (L. Bezděk, J. 
Veverka) 

� Koncept A3 „NUOV“ (L. Bezděk) 
� Výjezdy do Evropského parlamentu 
� Aktualizování seznamu členů SP DDM 

 
� Kontrola zápisu z minulého jednání RKR 

K zápisu z minulého jednání RKR neměl nikdo připomínky. 
 

- Celostátní setkání ředitel ů SVČ 
M. Strašáková informovala o aktuálním průběhu programu CSŘ (viz níže). Sdělila, že on-line 
přihlášky na ubytování a dílny budou na webových stránkách NIDM k dispozici na přelomu září a 
října. Představila konečný seznam dílen a jejich lektory. U jednotlivých dílen bude stručný popis 
tématu a krátké představení každého lektora. 
Předpokládá se účast vždy jednoho pracovníka za SVČ, pouze v případě, že pracovník je zároveň 
lektorem, může organizace přihlásit ještě jednu osobu. Případné další pracovníky bude možné 
pravděpodobně přihlásit až po uzavření přihlášek ze strany NIDM a pokud bude volná ubytovací 
kapacita. 
Zástupci RKR mají možnost zaslat do 23.9. dílčí pozměňovací návrhy dílen a jejich názvů. 
Bylo odsouhlaseno, že se z programu pátečního večera vypustí „výstupy z dílen“, ale že všechny 
dílny budou mít výstupy v elektronické podobě. Na tuto dobu byl přesunut bod „konzultace 
s realizátory projektu“. 
 
Dále informovala, že ubytování je zajištěno od středy 23.11. do soboty 26.11.2011. Z projektu KPŽ 
bude hrazena pouze noc z 24. na 25. 11. Ti, kteří si rozšíří ubytování o noc z 23. na 24. a z 25. na 
26.11, si budou tyto fakultativní služby hradit sami. Cena za ubytování a snídani je 350 
Kč/osoba/noc, 120 Kč snídaně a bude se hradit přímo v hotelu. Stravování hrazené z projektu KPŽ 
začíná coffee breakem 24.11. (tj. není zajištěn oběd), dále pak pokračuje večeří ve čtvrtek, 
snídaní, obědem a večeří v pátek. 
NIDM dodatečně ověří možnosti parkování. 
V lázeňském areálu jsou k dispozici bazén a různé léčebné procedury. Jednotliví zájemci by si měli 
individuálně rezervovat sami předem. 
 
Protože součástí tohoto setkání budou i návštěvy některých SVČ v Moravskoslezském a 
Olomouckém kraji, byla vybrána následující SVČ: DDM Vila Doris Šumperk, DDM U radnice 
Šumperk, SVČ Duha Jeseník, SVČ Rýmařov, SVČ Bruntál, SVČ Méďa Krnov. Návštěvy 
jednotlivých SVČ si každý bude sjednávat individuálně, kontakty jednotlivých SVČ rozešle NIDM 
mailem.  
 
L. Bezděk informoval, že vzhledem k tomu, že oficiální jednání zastřešené MŠMT bude probíhat 
pouze 24. odpoledne a celý den 25.11.2011,  se vedení RKR rozhodlo rozeslat pro potřeby 
cestovních příkazů samostatnou pozvánku všem ředitelům s rozšířeným programem, tj.: 
 
23.11. odpoledne a večer a 24.11. dopoledne: 
 „Příklady dobré praxe“ na vybraných pracovištích SVČ v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
25. od 20,00 hod. 
Tematicky zaměřený večer „S tebou mě baví svět“ s podtitulem My vám ty medaile přivezeme (pro 
ty, co nevědí, v Karlově Studánce probíhalo natáčení stejnojmenného filmu a Pavel Nový skákal 
z balkonu), spojený s mezikrajskou výměnou zkušeností. 
26.11. pracovní snídaně s pokračováním multilaterálních rozhovorů a konzultací.  
 
Vedení RKR navrhuje, aby zástupci KKR podpořili účast svých členů a případně dalších účastníků 
(nečlenů SP DDM) především na programu, který bude po CSŘ. Předprogram je v zásadě zcela 
fakultativní a záleží na jednotlivých KKR, jak se rozhodnou. 
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Oceňování ředitelů: za každý kraj pouze jeden návrh plus případně jednoho pracovníka krajského, 
v případech hodných zřetele i městského úřadu. Je třeba, aby jmenovitý seznam navržených 
ředitelů byl M. Strašákové zaslán mailem martina.strasakova@nidm.cz nejpozd ěji do 23.9.2011 . 
Ke každému návrhu je třeba zaslat 15-20 fotografií ve velmi dobrém rozlišení a zdůvodnění pro 
ocenění, do 60 slov !!! Bylo by dobré shromáždit fotografie bez vědomí oceněného neboť, jako 
překvapení, se chystá video prezentace při předávání ocenění. 
S ohledem na skutečnost, že se CSŘ bude konat již po desáté dále prosí o fotodokumentaci z 
dřívějších celostátních setkání a co nejrychlejší zaslání na stejnou adresu. 
 
Nástěnky: SP DDM má k dispozici z minulého CSŘ v Teplicích 1 nástěnku pro každý kraj. Jejich 
dopravu do Karlovy Studánky přislíbili A. Perch a I. Matouš. Jednotlivé kraje jsou tedy tímto 
vyzvány, aby do 23.9. daly vědět, zda nástěnku chtějí. V opačném případě se nebude převážet. 
 
L. Bezděk zjistí možnost případného udělování „Medaile MŠMT“. Tyto medaile udílí ministr školství 
vždy ke dni učitelů (28.3.) a návrhy na jejich udělení se předávají Ministerstvu školství k 31.1., tj. 
jejich udělení v rámci CSŘ není možné. 
I. Vladíková přislíbila zajistit věcné ceny (domečky). Potvrdí písemně na sekretariát. 
 
Bylo odsouhlaseno, že se z rozpočtu SP DDM budou na CSŘ hradit následující položky: 

1) Odměna moderátora slavnostního večera (2.000 Kč) 
2) Kapela (8.000 Kč) 
3) Doprava dětských souborů z místních DDM (J. Poláková zjistí cenu) 
4) Věcné dárky oceněným 
5) Květiny  
6) Doprava nástěnek 
7) Flash disky pro všechny účastníky - již odsouhlaseno na jednání v květnu (20.000 Kč) 

 
� KPŽ – informace o aktuálním vývoji (T. Machalík, M.  Strašáková) 

T. Machalík podal zprávy o  
1) aktuálním stavu průřezových témat. Sdělil, že do konce roku skončí 
 a) studium pedagogiky volného času 
 b) e-learning 
 c) syndrom vyhoření 
Informoval, že 10.11 se sejde expertní skupina u kulatého stolu. 
 
2) Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže končí v r. 2013 a připravuje se nová na další 
období. Členové SP DDM budou osloveni k účasti v expertních skupinách. 
 
L. Bezděk sdělil, že novela zákona o pedagogických pracovnících je předložena v Poslanecké 
sněmovně v prvním čtení. Pokud bude tato novela schválena, je nezbytné do konce r. 2014 zajistit 
zákonem požadované vzdělání pedagogických pracovníků SVČ a především externistů. 
 
M. Janičatová navrhla, aby NIDM proškolil ředitele SVČ, nejlépe za každý okres, ti by následně 
školili své externisty, jinak se nedá požadované vzdělání do daného termínu stihnout. Dále se 
dotázala, z čeho bude celé proškolování financováno. 
 
3) T. Machalík sdělil, že závěrečná konference ICM se bude konat koncem ledna 2012. Na centra 
není jednotný názor, jsou dvě koncepce a) ICM mají vznikat tam, kde o to mají zájem; b) by měly 
rovnoměrně pokrývat republiku. 
 
4) „Uznávání neformálního vzdělávání“ – od začátku roku se konalo 5 odborných setkání. 2. + 3. 
11. se bude konat konference. Připravuje se příloha k tzv. Europasu, která obsahuje kompetence 
nabyté v rámci neformálního vzdělávání. 
 
J. Veverka informoval o aktuálním dění v NIDM.  
Dále informoval o novém projektu PERUN, který bude podporovat práci s talentovanými dětmi. 
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K ERD sdělil, že závěrečná konference se bude konat 8.-9.12. v Plzni a že v příštím roce vyjde 
k ERD publikace. 
 

� Informace z MŠMT 
L. Bezděk informoval o přípravě reformy financování regionálního školství. Sdělil, že se nedaří 
vytvořit vhodný oborový normativ pro SVČ a přiklání se k druhému způsobu financování, tzv. 
nákladovému. 
J. Machart podpořil směr být zařazen do tzv. nákladového financování a jen pokud by byly zásadní 
změny v oborově normativním, připravit se na ně. 
L. Pohanková navrhla, aby se jednotlivé činnosti rozdělily mezi oborově normativní a nákladové 
financování, s tím, že do oborově normativního by byla začleněna pravidelná činnost.  
L. Bezděk sdělil, že o této možnosti MŠMT neuvažuje.   
J. Ondráček požádal o zjištění, kam se řadí školní družiny. 
 
RKR byla informována o projektu Excelence, tj. finanční podpoře škol, jejichž žáci se umístí na 
prvních místech v rámci krajských a celorepublikových soutěží. Někteří členové RKR upozornili na 
hrozbu zaujatosti porotců, pokud by byli jejich žáci jimi hodnoceni a navrhli opatření zasílat 
k vyhodnocení prací do jiných krajů. 
 

� Různé 
L. Bezděk vyzval přítomné, aby navrhli, které nové projekty pro r. 2012 bychom měli podat. 
Rozvinula se dlouhá debata k projektu PPD, jejímž závěrem je, že projekt Praha patří dětem by se 
měl znovu podat a pokusit se z něj „vyrobit“ tradici. Padl návrh, že v příštích letech by se rotačně 
mohl konat v různých městech v ČR; například v podobě „Město patří dětem – Den SVČ“. Protože 
projekt je třeba podat do konce října, na změnu koncepce i místa není čas, proto bylo 
odsouhlaseno, že se ještě v r. 2012 bude konat v Praze. Zatím nebylo rozhodnuto, kdo bude jeho 
garantem. Druhý projekt, který byl odsouhlasen je na provoz kanceláře. Pro příští rok byl podpořen 
návrh předložit projekt, který se bude věnovat tzv. larpům (Live Action Roleplaying). Návrh projektu 
připraví J. Musil. 
 
Na CSŘ bude jedním bodem diskuze o projektech na roky 2013-2016. 
J. Veverka navrhl, že zjistí v jakém stadiu je na NIDM projekt vzdělávacího kurzu „Street-worker“, 
který by se mohl podal v příštím roce. Sdělil, že příští rok bude „Rokem evropských seniorů“. 
 
L. Pohanková žádá o zjištění podmínek při zakládání tzv. firemních mateřských škol, které vnímá 
jako určitou hrozbu pro SVČ. 
 

� Dílčí přehled hospoda ření leden-srpen, členské p říspěvky 
L. Bezděk předložil zprávu o hospodaření SP DDM za období 1.1.-3.8.2011 a žádost zaslanou pí. 
Leitnerovou, aby RKR schválila převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve 
výši 59.182,55 Kč do vlastního jmění SP DDM. Bylo jednohlasně odsouhlaseno. 
Bylo odsouhlaseno, že pohledávka za členský příspěvek z r. 2009 DDM Přerov II, Předmostí bude 
odepsána.  
 

� Koncept A3 „NUOV“ 
L. Bezděk informoval o národním projektu MŠMT s názvem „Koncepce dalšího vzdělávání“, který 
budou SVČ moci využít, pokud budou nabízet další vzdělávání (dospělých). Seznámil účastníky se 
systémem externího hodnocení a sebehodnocení vzdělávacích institucí a certifikací lektorů (dílčí 
kvalifikace – Lektor dalšího vzdělávání. Vyzval účastníky k aktivnímu studiu dosud připravených 
podkladů a požádal o zaslání připomínek (materiály jsou součástí tohoto zápisu).  
 

� Zahrani ční výjezd 
M. Němec předložil nabídku na studijní 5-ti denní zájezd do Holandska na přelomu dubna/května. 
K dispozici by bylo 11 míst. Cena cca 5-6 tisíc. Upřesní jakmile bude ze strany partnera potvrzeno. 
Zájemci ať se hlásí do 23.9. přímo na jeho mailovou adresu ddmjihlava@ji.cz. 
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� RKR  v roce 2011 
Připomínka dalších jednání 
 
  7.11. v Praze (místo bude upřesněno) 
 
 
 
 
 
 
zapsala: Daniela Requette    
ověřil: Libor Bezděk – předseda 
 
 
 
 


