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ZÁPIS 

ze seminá ře „Nový katalog prací a aplikace metodického 

pokynu MŠMT“ a jednání členů RKR  

ŘEKA 20. - 21. 9. 2010 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, M. Janičatová, H. Vavřínová, J. Šimůnková, J. Poláková, B. 

Drobny, D. Tkáčová, H. Kejzlarová, I. Křížková, J. Kotačka, M. Němec, J. 
Vaškových 

 
Hosté :  M. Strašáková 
Sekretariát : D. Requette 
 
Nepřítomni :  J. Machart, J. Musil, I. Matouš, M. Šverdík, O. Nedvídková (odvolaná 

z funkce), J. Pavlíková, K. Králíčková, M. Beránková, M. Adamů, J. Chmel, 
E. Tischlerová, E. Píšová, J. Eichler, K. Sýkorová, E. Hrbáčková, E. 
Tomalová, 

 Za KRK:  M. Appel, J. Ondráček, V. Dvořáková, L. Pohanková 
 
 
Republiková koordinační rada byla svolána do Řeky turistického zařízení KSVČ 
JUVENTUS. Pozvánka i prezenční listina jsou přiloženy k zápisu. 
 
Program a jednání RKR 

- Kontrola zápisu minulého jednání RKR v Brně 
- Nový katalog prací a aplikace metodického pokynu MŠMT 
- KPŽ a výběrová řízení na tzv. krajské dodavatele (KD) 
- Samostatná výzva v rámci ESF pro SVČ 
- Hospodaření SP DDM a plnění rozpočtu na r. 2010 
- Zhodnocení projektu „Praha patří dětem“ a „Fórum mladých“ 
- Náplň a programové cíle jednotlivých pracovních skupin 
- Webové stránky – jejich náplň 
- Různé 

 
 
L.Bezděk zahájil jednání přivítáním zúčastněných a poděkováním B. Drobnému, že toto 
setkáni umožnil a zorganizoval. 
 

� Kontrola zápisu 
L. Bezděk sdělil k poslednímu zápisu, že tento není kompletní, protože do dnešního dne 
nebyly doručeny příspěvky od J. Veverky a J. Heřmanové. Poté požádal o připomínky a 
odsouhlasení zápisu z poslední RKR v červnu v Brně. Bez připomínek. 
 

� Nový katalog prací a aplikace metodického pokynu MŠ MT 
Bylo konstatováno, že nový katalog prací sice teoreticky umožňuje zařazení pracovníků 
respektive ředitelů do 12 platové třídy s ohledem na realizaci mezinárodních aktivit, ale de 
facto záleží na zřizovateli, zda se takto rozhodne. Podle informací z MŠMT, bude vydán 
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metodický pokyn, který bude přímo řešit oblast zájmového vzdělávání. M. Janičatová zašle 
na sekretariát pokyny týkající platových tříd. 
 

� KPŽ a výb ěrová řízení na tzv. krajské dodavatele 
M. Strašáková informovala, že každé výběrové řízení musí projít schvalovacím procesem 
MŠMT. Výzva na tzv. krajského dodavatele KPŽ by měla být zveřejněna konce října a 
NIDM nemůže před touto výzvou poskytovat nikomu jakékoli informace. 
V případě, že forma této výzvy bude odlišná od té, která byla deklarována na seminářích 
v jarních měsících, SP DDM navrhuje uspořádat nový informační seminář k této 
problematice.  
Dále byla diskutována problematika krajských koordinátorů v rámci KPŽ a bylo navrženo 
iniciovat schůzku se všemi koordinátory. M. Strašáková požádala, aby členové SP DDM 
v krajích adresovali své požadavky a stížnosti týkající se KPŽ přímo těmto koordinátorům 
a následně RKR zašle společný dopis na NIDM. Zásadním problémem je malá 
informovanost o možnostech realizace vzdělávacích aktivit v rámci DVPP v původním 
režimu (před vznikem KPŽ), kdy 70 procent nákladů hradí NIDM a 30 procent účastníci. 
Většina členů SP DDM je bohužel přesvědčena, že veškeré DVPP je realizováno pouze 
přes KPŽ. Za zvážení stojí i to, jaké projekty v příštím roce financovat přímo přes KPŽ a 
jaké tzv. „postaru“. 
 

� Samostatná výzva v rámci ESF pro SV Č 
Dosud nebyla zveřejněna, ale podle informací z MŠMT se na její přípravě pracuje. 
 

� Hospoda ření SP DDM a pln ění rozpo čtu na r. 2010 
Paní Leitnerová zaslala přehled o nezaplacených členských příspěvcích za r. 2010 a za 
smlouvu s Intergramem. S tímto seznamem byli všichni přítomní seznámeni. 
Na prosincové zasedání je požadováno, aby revizní komise předložila zprávu o 
hospodaření za r. 2010. 
 

� Zhodnocení pr ůběhu projekt ů (Praha pat ří dětem, Fórum mladých) 
Bohužel nikdo z garantů nebyl přítomen. Podle dostupných zpráv se projekty úspěšně 
realizovaly. 
 

� Náplň a programové cíle jednotlivých pracovních skupin 
Vzhledem k požadavku ze strany J. Heřmanové sestavit připomínky a náměty 
k financování SVČ ze strany státu a katalogu prací, byl tento bod odložen na prosincové 
jednání. 
 

� Webové stránky – jejich nápl ň 
Problematika webových stránek stále přetrvává. Po diskuzi bylo rozhodnuto o jejich 
přepracování a to především vzhledem k tomu, že máme vlastní doménu (spddm.org). 
Většinový názor je, aby tyto stránky existovaly ve velmi zjednodušené informativní formě a 
poskytovaly následující informace: 

- Kontaktní údaje 
- Logo 
- Obecné informace (IČO, fakturační údaje) 
- Adresář 
- Stanovy 
- Výroční zprávy 
- Zápisy 
- Informace o projektech 
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- Data koordinačních rad 
- Fotoalbum 
- Skryté počítadlo 
-  

I. Křížková nabídla, že stránky vytvoří její IT. Z rozpočtu může SP DDM  poskytnout 
finanční odměnu. Podle informace I. Křížkové by vytvoření stránek mohlo stát do 2-3 
tisíce. M. Němec požádal, aby tato částka byla odsouhlasená jako mimořádný výdaj, 
protože není v rozpočtu na r. 2010. Odměna byla RKR odsouhlasena. 
 

� Různé 
Zprávy z krajů 
Členové RKR informovali o situaci v jednotlivých krajích a vývoji změn ve zřizovatelských 
funkcích, kdy z kraje přecházejí DDM pod obce. 
 
Termíny konání RKR a KKR 
Členové RKR byli předsedou požádáni, aby upravili termíny krajských koordinačních rad, 
tak aby nekolidovaly s termíny konání RKR. 
 
Vztah SP DDM a DOTO 
RKR projednala svůj postoj k průběhu vzdělávání v rámci projektu DOTO, a doporučila 
úpravu koncepce se zaměřením na střední a nižší management. Byl vyjádřen názor, že 
úroveň vzdělávání DOTO je obsahově příliš náročná. Bylo navrženo pozvat na příští 
jednání RKR v prosinci zástupce DOTO s cílem prodiskutovat obsah a rozsah vzdělávání. 
RKR rovněž navrhuje zlepšení komunikace a vzájemné konzultace. 
Dále bylo navrženo, aby na příštím jednání byl zařazen do programu bod: jednotné 
vystupování členů SP DDM při hájení zájmů sdružení. 
 
Grundtvig 
SP DDM se přihlásilo k tomuto projektu, na který obdrželo dotaci € 14.800,-. V současné 
době je nejpalčivější otázkou zajištění jazykově vybaveného (AJ, popř. i FJ) koordinátora 
tohoto projektu.  
 
Studijní výjezd do Francie 
Uspořádáním výjezdu byl pověřen M. Němec, který je v kontaktu s M. Tužilovou (NIDM). 
Ta je připravená zajistit program. Dohodnutý nejvhodnější termín by byl konec dubna 
začátek května 2011; maximálně na 5 dnů/4 noci. Alespoň částečné financování by se 
mohlo zajistit z grantu Leonardo da Vinci. Je třeba rozhodnout pro kolik lidí; navrhovaný 
počet 20-25 lidí. 
 
Semináře Slovensko 
Podrobnosti ke dvěma mezinárodním projektům na Slovensku vypsané slovenským 
partnerem IUVENTA asociace EAICY byly znovu přeposlány všem DDM a SVČ. Bohužel, 
odezva z české strany byla nulová. 
M. Strašáková informovala o recipročním projektu „Setkání krajských parlamentů“ pro 
mladé od 15ti do 18ti let. Měl by se konat ve dnech 17.-20.11.2010 v Košicích. K dispozici 
je 7 míst + 1 pedagogický pracovník. Účastníci si hradí pouze dopravu, ubytování a strava 
jsou zdarma. Hromadná jízdenka je za cca 1.200 Kč. 
 
Další možnosti vzdělávání 
I. Křížková informovala a rozdala materiály k připravovanému semináři „Image ředitele“. 
Tento projekt je plánován pro 12 osob v termínu 8.+9.11.2010.  
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Granty 2010 
L. Bezděk informoval o podaném projektu L. Pohankovou k dobrovolnictví. Projekt byl 
schválen. 
 
Granty 2011 
L. Bezděk informoval, že v letošním roce byly podány 3 projekty a vyzval k úvaze, jaké 
projekty a kým by měly být podány v příštím roce. RKR navrhuje připravit následující 
projekty: 

- „Praha patří dětem“ (V. Dvořáková) 
- „Provoz kanceláře“ (sekretariát, L. Bezděk) 
- „Dívka“ (I. Křížková)  
- „Setkání parlamentů“ nebo „Fórum mladých“ (bude kontaktována J. Pavlíková, zda 

bude mít o realizaci zájem) 
- „Právo hrou“ (M. Němec) 

 
L. Bezděk přislíbil kontaktovat pí. Hampejzovou a zjistit kolik projektů za rok můžeme 
podat. 
 
Intergram a OSA 
L. Bezděk přislíbil, že bude opětovně kontaktovat OSU s projednání „kolektivní“ smlouvy 
v duchu smlouvy s Intergramem. Někteří členové si stěžovali, že smlouvu s Intergramem 
nemají, proto byla všem členům zaslána mailem 22.9. 
 
Zprávy z MŠMT 
V průběhu jednání byla telefonicky kontaktována J. Heřmanová, ředitelka odboru 
pro mládež MŠMT, která RKR informovala o aktuálních informacích z MŠMT a 
požádala RKR o spolupráci na příští období. Byl sestaven dopis s doporučeními 
RKR ve vztahu SVČ, který je přílohou tohoto zápisu. 
J. Heřmanová připomněla, že termín podání žádosti o certifikaci ICM pro rok 2011 
je 31.1.2011. 
J. Heřmanová zároveň konstatovala, že 7 z 10 žádostí SVČ v projektech 
„Dobrovolnictví“ bylo z formálních důvodů vyřazeno, neboť nedodaly výpis 
z Rejstříku škol a vyzvala k větší aktivitě při podávání žádostí v rámci projektů 
„Mládež v akci“. 
 
Chod kanceláře SP DDM 
Po výměně mailových zpráv a návrzích na kancléře kanceláře, se Rada rozhodla 
na tomto setkání tuto otázku neřešit. Bude zařazena do programu prosincového 
jednání. 
 
Celostátní seminář ředitelů SVČ 
Termín celostátního semináře byl předběžně odsouhlasen na listopad 2011 
v Ostravě. B. Drobny předloží 2-3 návrhy míst konání na NIDM. Prohlídky objektů 
se zúčastní D. Requette a M. Strašáková 3.11.2010. 
 
Setkání užšího vedení RKR 
Další jednání užšího vedení bylo dohodnuto na 1.10. v Praze. Zápis zajistí J. 
Kotačka. 
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Jednání RKR 2011 
Pro první pololetí 2011 byly stanovy následující termíny jednání: 
24. a 25.2.2011 v Praze na Klamovce 
25.5. 2011 v  DDM hl.m. Prahy v Karlíně 
 
Příští setkání RKR 
9.-10.12. 2010 - Praha Klamovka 
 
 
 
 
zapsala: Daniela Requette 
ověřil: Libor Bezděk 
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Doporučení Sdružení pracovníků v problematice financování činnosti ze státního rozpočtu 

 
 
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice (SP DDM) na jednání republikové 
koordinační rady v Řece ve dnech 20. a 21. září 2010 dospělo k závěru, že jednotný model 
přerozdělování finančních prostředků pro střediska volného času (SVČ) v jednotlivých krajích je 
obtížně realizovatelný a to především z důvodů různorodých podmínek a krajských specifik. 
Proto RKR SPDDM doporučuje ke zvážení následující: 
 

• finanční prostředky pro zájmové vzdělávání účelově vázat 

• odstranit přímou vazbu financování SVČ na základě školní matriky jednotlivých zařízení a 
přerozdělovat prostředky krajům na tyto účely podle školních matrik všech škol v daném 
kraji. 

• zavázat kraje, aby finanční prostředky mohly být čerpány na všechny formy činnosti podle 
vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

• rozšířit možnost financovaní SVČ o kategorii „dítě“ dle zákona 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
 

RKR SP DDM jako profesní asociace je přesvědčena, že realizace výše uvedených návrhů může 
významně přispět ke stabilizaci financování zájmového vzdělávání v ČR. 
 
Děkujeme za projednání těchto doporučení. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
Ing. Mgr. Libor Bezděk                                                                                                                              
předseda SP DDM 
  
 


