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ZÁPIS 

ze seminá ře „P říležitostná činnost jako nástroj 

marketingu SV Č“ a jednání členů RKR 

PRAHA 24. a 25. 2. 2011 
 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, M. Janičatová, J. Heřmanová, I. Matouš, J. Pavlíková, J. Šimůnková, D. 

Tkáčová, M. Beránková, M. Adamů, H. Kejzlarová, J. Chmel, I. Křížková, E. 
Tischlerová, K. Sýkorová, E. Hrbáčková, M. Němec, J. Vaškových, E. Tomalová,  V. 
Popelková,  

 Za KRK:  J. Ondráček, V. Dvořáková, L. Pohanková 
 
 
Nepřítomni :  J. Machart, J. Musil, M. Šverdík, H. Vavřínová, H. Suková, K. Králíčková, J. 

Poláková,  B. Drobny, M. Kaisrlíková, J. Kotačka, I. Vladíková M. Appel, 
  
Hosté : M. Strašáková (NIDM), J. Zajíc (NIDM), Š. Kušková (NIDM), M. Urban (MŠMT), J. 

Veverka (NIDM), V. Fábiková (OSA) 
 
Sekretariát : D. Requette 
 
 
Republiková koordinační rada byla svolána do Prahy do zařízení DDM hl. m. Prahy – Klub 
Klamovka. Pozvánka i prezenční listina jsou přiloženy k zápisu. 
 
Program seminá ře 

- Dobré příklady z praxe 
- Klíčové kompetence organizátora 
- Zapojení rodičů a zřizovatele 

 
a jednání RKR 

- Kontrola zápisu z minulého jednání RKR 
- KPŽ – informace o aktuálním vývoji (M. Strašáková) 
- Příprava celostátní setkání ředitelů SVČ (M. Strašáková) 
- Přehled kvalifikovanost pedagogických pracovníků SVČ 
- Kritéria hodnocení SVČ ze strany ČŠI (J. Heřmanová) 
- NAPIV – Národní akční plán inklusivního vzdělávání (J. Heřmanová) 
- Projekty ERD (L. Pohanková a J. Heřmanová) 
- Závěry semináře o financování SVČ v Ivančicích 3.2. 
- Samostatná výzva v rámci ESF -  Výzva 1.2.pdf  
- Informace z MŠMT a aktuální změny legislativy (M. Urban, ředitel odboru mládeže MŠMT) 
- Jednání o případné změně stanov 
- Zpráva o hospodaření za r. 2010 
- Zpráva o stavu příprav projektů 2011 
- Webové stránky – návrh na jejich úpravu 
- Zpráva o stavu jednání s OSA 
- Různé 

 
Do různého byly navrženy tyto body:  

� Program „Domeček“ – typové webové stránky (J. Chmel) 
� Národní parlament (M. Němec) 
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� DVPP – kurzy (I. Křížková) 
� Krajský turnaj v bowlingu (I. Křížková) 
� Síť ICM při SVČ 
� Zprávy z NIDM (M. Tužilová) 

 
 
L.Bezděk zahájil jednání přivítáním přítomných. 
Z organizačního důvodu navrhl pozměnit pořadí jednotlivých bodů programu a jako první bod 
zařadil prodiskutování připravované smlouvy s OSA. 
 

� Zpráva o stavu jednání s OSA 
L.Bezděk seznámil o probíhajících jednáních se zástupkyní OSA pí. Fábikovou a s požadavky, 
které OSA požaduje, a které jsou pro SP DDM nesplnitelné potažmo nepřijatelné. 
Diskutabilní je především dosavadní rozdílný pohled na výklad autorského zákona ze strany SP 
DDM a OSA, zda se požadavek na platbu vztahuje i na počty dětí v zájmových útvarech. Padl 
návrh, aby se právníci MŠMT písemně vyjádřili k tomuto problému. 
J. Heřmanová se telefonicky spojila s p. Šimůnkem (MŠMT) a sdělila, že od něj získá stanovisko. 
E. Tomalová se dotázala, zda vůbec o smlouvu s OSA SP DDM stojí.  
L. Bezděk dal hlasovat, kdo je pro a kdo proti přijetí smlouvy. Výsledek: 20 pro a 2 proti. 
Bylo navrženo, aby se pro výpočet poplatku použil stejný princip jako s Intergramem. Bylo 
odsouhlaseno. 
Autorský zákon najdete na www.nkp.cz, §35. 
 
Následně navštívili jednání RKR V. Fábiková spolu s právním zástupcem OSA p. Mikitou, a 
seznámila přítomné o možnostech a hlavně o kritériích, které OSA požaduje, a že musí postupovat 
v souladu s ostatními subjekty. Dále sdělila, že smlouva musí mít nějaký reálný podklad. 
L. Bezděk argumentoval tím, že použití počtu dětí s ohledem na skutečnost, že se jedná o  
měnnou veličin je nereálné a není možné tuto informaci od jednotlivých DDM a SVČ získat; 
paušální smlouva by odbourala zbytečnou rozsáhlou administrativu. 
V. Fábiková upřesnila, že smlouva s Intergramem platí pouze pro reprodukovanou hudbu, zatímco 
OSA zastupuje práva autorů. 
Po dlouhé diskuzi byla většina podstatných bodů vyjasněna. Paní Fábiková, na základě těchto 
nových informací, slíbila znovu projednat s vedením OSA návrh smlouvy, kterou zašle v nejbližším 
termínu a připraví podklady pro výpočet výše platby. Členové SP DDM budou mít pouze povinnost 
zaslat u tzv. velkých akcí sekretariátu SP DDM „play list“, který bude poskytnut OSA.  
 
M. Němec požádal, aby faktury za Intergram byly rozeslány nejpozději do konce května. 
 
Následně pokračovalo jednání RKR. 
 

� Kontrola zápisu minulého jednání RKR v Praze 
K prosincovému zápisu jednání RKR v Praze nebyly žádné připomínky. Tím byl zápis 
odsouhlasen. 
 

� Zpráva o hospoda ření za r. 2010 
L. Bezděk podal přehled o hospodaření, které vypracovala pí Leitnerová. Kontrolní komise (J. 
Ondráček a L. Pohanková) mají ke zprávě připomínky, které zašlou písemně a budou zahrnuty do 
zápisu. 
L. Pohanková požádala, zda by vyúčtování za 2010 mohlo být po jednotlivých střediscích. J. 
Heřmanová zajistí. 
 
Pohledávky ve výši 7.000 Kč: 

1) DDM Přerov II. Předmostí – projevili zájem o členství, ale nezaplatili čl. příspěvky ani za r. 
2009 a 2010 ani poplatek za Intergram. Ověří M. Beránková. 

2) DDM Planá – poplatek Intergram – nejsou členy SP DDM a údajně s platbou nesouhlasí, 
přestože se původně ke smlouvě přihlásili. Bylo odsouhlaseno tuto pohledávku nevymáhat. 
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3) DDM Šternberk – nezaplatili čl. příspěvek 2010 a poplatek Intergram. Ověří M. Beránková. 
4) DDM Děčín IV – Podmokly – nezaplatil čl. příspěvek 2010 a poplatek Intergram.  

 
� Návrh hospoda ření na r. 2011 

L. Bezděk sdělil, že úplný návrh nelze předložit, protože nejsou ještě známy výsledky grantů 
MŠMT na r. 2011. Po vyhlášení bude návrh rozeslán. 
L. Pohanková navrhla, aby se do plánu začlenila položka „lobbing“ místo „reprezentace“, ze které 
by se jí hradilo i cestovné pro J. Heřmanovou na jednání v Praze. Návrh byl vyčlenit pro tyto 
potřeby 20.000 Kč. 
V případě podepsání smlouvy s OSA, budou náklady i výnosy zahrnuty do hospodaření r. 2011. 
M. Němec navrhl, aby byla zahrnuta položka „Propagační předměty“ ve výši cca 20.000 Kč. 
L. Pohanková navrhla, aby položka „cestovné“ byla navýšena o proplacení nákladů na tematickou 
cestu do Paříže M. Němcovi. 
L. Bezděk dále navrhl, aby SP DDM proplatilo letenku M. Tužilové do Tbilisi. 
Obojí bylo jednomyslně odsouhlaseno. 
 

� NIDM – J. Zajíc, PR NIDM a zástupce ředitele 
J. Zajíc představil svoji agendu na NIDM a zdůraznil svůj záměr o lepší spolupráci se SP DDM. 
V letošním roce plánuje výjezdy do všech krajů a požádal o termíny koordinačních rad. 
 

� Síť ICM při SVČ 
Š. Kušková informovala o iniciativě vytváření ICM v jednotlivých krajích. V 78 okresech je celkem 
31 ICM, z toho 13 certifikovaných. Koordinátorem tohoto záměru je L. Pohanková. Dále 
informovala o stránkách http://ikataloby.nidm.cz   , na kterých je databáze z celé republiky a jsou 
základem informačního systému. 
  

� Zprávy z NIDM - M. Tužilová 
M. Tužilová informovala o zahraničních aktivitách: 

• V letošním roce se navrhovaná metodická cesta to Finska programu Leonardo-VETPRO 
nemůže realizovat vzhledem k tomu, že finský partner má již naplánované jiné projekty.  

• Finským členem ENYC byl podán projekt na Mládež v akci na studijní cestu po SVČ 
Finska, za českou stranu je partnerem NIDM, což znamená event. možnost zástupce/ů SP 
DDM na akci. 

• Stále trvá příprava metodické cesty po SVČ ČR – Finska – Turecka. Tato výměna by se 
konala za doprovodu OZS NIDM s průvodcem, takže by byla přístupná i pro jazykově 
nevybavené zájemce. Na druhé straně je zavazující v tom smyslu, že je reciproční pro 
všechny zúčastněné země. 

• Do projektu Platforma II (Gurndtvig) se přihlásily: DDM Poděbrady, DDM Ivančice, SVČ 
Korunka Ostrava, DDM Junior Brno, jejichž zástupci již pracují na odborné náplni projektu. 
4.-7.3.2011 se koná seminář projektu v Blossinu (Německo), účastní se SVČ Ivančice. 4.-
6.10.2011 se bude v Praze konat mezinárodní kulatý stůl projektu na téma Integrace dítěte 
východoasijského původu (Vietnam, Korea, Čína) do aktivit neformální výchovy. 
Z grantu na tento projekt může v prvním pololetí 2011 SP DDM použít cca 20 000,-Kč 
(podle pravidel čerpání!!!) 

• Na výzvu M. Němce souhlasila s možností zorganizovat 5 denní zahraniční cestu dle zájmu 
členů SP DDM. M. Němec navrhuje Polsko, turistiku pro dospělé. 

• OZS NIDM organizuje v 1. pololetí 2011 3 studijní pobyty fr. stážistů – přijme je DDM 
Kojetín, Hobbycentrum Praha 4, DDM hl.m.Prahy a pravděpodobně DDM Bájo.   

M. Tužilová zároveň zdůraznila, že ochota zahraničních partnerů přijímat naše lidi, je mnohem 
větší než ochota našich SVČ přijímat a organizovat v ČR pobyty pro zahraniční zájemce. 
 

� Informace z MŠMT – Mgr. Michal Urban, ředitel odboru pro mládež 
Jednání RKR navštívil M. Urban, který informoval o současné situaci v resortu, zdůraznil význam 
sítě SVČ jako silného partnera MŠMT a sdělil, že v současnosti se na MŠMT nepřipravují žádné 
legislativní změny ve vztahu k SVČ. Zároveň se zmínil o stávajícím vývoji zákona o dobrovolnictví, 
který je dosud v gesci MV.    
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� Národní parlament 

M. Němec seznámil KRK s dopisem Jana Rybárika k připravovanému plesu národního 
parlamentu, která vyjádřila znepokojení k plánovanému podávání alkoholu na této akci pro děti a 
mládež. 
 

� KPŽ – informace o aktuálním vývoji 
M. Strašáková informovala o kmenové činnosti. Sdělila, že k 1.1.2011 je celkem 301 SVČ. 
Dále sdělila, že v příštím týdnu bude na jejich stránkách odkaz na „Kompetenční profil pedagoga“ 
a požádala, aby byl přiložený formulář rozeslán na všechna pracoviště a vyplněný zaslán zpět. 
K programu KPŽ sdělila, že k datu konání RKR zatím není žádný posun, ale dá se v nejbližších 
dnech očekávat. Je nezbytné sledovat webové stránky KPŽ www.kliceprozivot.cz.  
 
K celostátnímu setkání 24.-26.2011. sdělila, že se původně počítalo s účastí cca 200 osob. Nově 
se toto číslo navýšilo na 230-250, proto prostory, o kterých bylo původně uvažováno, jsou 
nedostatečné. Odkaz by měl být na webových stránkách do 14 dnů. Bude jednat s jinými 
dodavateli. Letošní celostátní setkání bude financováno z KPŽ, tedy bez účastnického poplatku. 
Ale upozornila, že pokud by na celostátním jednání měl být zajištěn kulturní program, je třeba jej 
uhradit z rozpočtu SP DDM. 
 
Návrh programu: 

- čtvrtek: příjezdy a úvodní projevy v plénu 
- pátek: dílny 
- sobota: odjezd 

 
M. Němec podotkl, že projevy by měly být časově omezeny, aby nedocházelo ke zpoždění a měla 
by se vyřešit otázka vhodného moderování. Přihlášky do jednotlivých dílen by měly být závazné a 
respektované. 
M. Strašáková připomněla, aby pro dílny byly dodržovány mantinely zadání a požádala o návrhy 
na témata dílen, které by měly být z klíčových aktivit. SP DDM navrhuje NIDM, aby se v průběhu 
pátku realizovaly dvě dílny (jedna dopolední a jedna odpolední). 
 
Tématické návrhy dílen: 
- sociální sítě 
- evaluace ŠVP 
- vzdělávání - DVPP 
- -náctiletí (13+) 
- dobrovolnictví 
- ICM 
- evaluační nástroje 
- generační problém (externisti, instruktoři) 
- standardizace 
- image ředitel 
- fund-raising 
- zdravé klima 
- mediální výchova 
- „vlastivědná“ vycházka (Dolů do dolů) 
- coaching 
- softwarový program „Domeček“ 
relaxační dílny: 
- rukodílny z netradičních materiálů 
- radost pohybu 
- syndrom vyhoření 
 
Dále se na vás obrací s prosbou o pomoc při připomínkování minimálního kompetenčního profilu 
pedagoga volného času SVČ a DDM, jehož nástin vznikl v projektu MŠMT „Klíče pro život“, který 
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realizuje Národní institut dětí a mládeže a prosím o váš čas a čas vašich pedagogů volného času 
při vyplnění dotazníku: 

 
- Pro ředitele SVČ, DDM na adrese:  http://sux.cz/ab43  
- Pro pedagogické pracovníky na adrese:   http://sux.cz/0d86  

 
Pro oceňování pracovníků budou zaslány pokyny z MŠMT (zajistí J. Heřmanová). 
 

� Jednání o p řípadné zm ěně stanov 
Ke stanovám nejsou připomínky. 
 

� Grant dobrovolnictví 
L. Pohanková sdělila, že k loňskému grantu dobrovolnictví byly vytvořeny propagační materiály a 
bannery, které jsou pro členy k dispozici. Jejich seznam zašle a vyzvala členy SPDDM, aby dali 
přes sekretariát vědět, o které materiály by měli zájem a v jakém počtu. Prosím tímto 
L.Pohankovou o popis a o scan tak, aby bylo možné jej umístit na web. 
 
Páteční jednání 
L. Bezděk požádal o vyplnění tabulky „vzdělanosti interních pracovníků“, kterou zašle mailem. 
Zároveň ji rozdělit na vyšší a nižší pracovníky. Přepošle mailem informaci týkající se animátora, 
jinak na www.nsk.cz. 
 
Dále informoval o změnách v RKR: 

- Kraj JM : J. Heřmanová je od 13.1.2011 opětovně členkou RKR 
- Kraj KH : O. Nedvídkovou (Dvůr Králové) střídá H. Suková (Trutnov) 
- Kraj Stř.: E. Píšovou střídá M. Kaisrlíková (Slaný) 

 
� Samostatná výzva v rámci ESF pro SV Č 

J. Heřmanová sdělila, že výzva byla vyhlášena 25.1. s uzávěrkou do 10.3. Aktivity: 120 mil. Kč, 
z toho 105 miliónů pro zájmovou a neformální činnost a 15 miliónů pro zdravotně postižené. 
Peníze budou postupně doplňovány. Mělo by jít o 10-20 projektů. 
Dále informovala o projektech výchovně-vzdělávacích a proškolování inspektorů v jednotlivých 
krajích do 1.1.2012. 
Informovala, že průřezová témata Klíčů jsou mnohem lépe využívaná NNO. O vzdělávací 
setkávání pracovníků nebyl ze strany SVČ zájem, přestože jsou zdarma. V krajích by se mělo 
zjistit, o jaké vzdělávání by byl zájem a následně zajistit aktivní semináře. 
K tzv. šablonám připraví dopis (stejné nebo podobné jako v mateřských školkách). 
Dobrovolnictví – zašle zápis z meziresortního koordinačního výboru. V listopadu by se měla konat 
konference na podporu dobrovolnictví (www.dobrovolnik.cz).  
Zároveň informovala o jednání ze dne 3.2.2011 v Ivančicích, které se týkalo případných změn v 
budoucím financování SVČ. Zápis z tohoto jednání bude samostatnou přílohou tohoto zápisu. 
 

� Informace z NIDM – J. Veverka, ředitel  
J. Veverka informoval o organizačních změnách v institutu a probíhajícím snižování (o 19 osob) 
zaměstnanců. Plán hlavních úkolů byl schválen 
Ke KPŽ sdělil, že vznikl tým odborných konzultantů s aplikací v praxi. 
Dále informoval o možnosti 5-ti letého pronájmu objektu NIDM Medvedica v Tatranské Štrbě. 
Podrobnosti jsou na jejich web stránkách. 
 

� Program „Dome ček“ – typové webové stránky 
J. Chmel prezentoval svůj program „Domeček“ a jeho možného využití pro jednotlivé SVČ. Zájemci 
o tento program se mohou spojit přímo s J. Chmelem na chmel@ulita.cz. 
 

� Webové stránky 
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Padl návrh, aby se pro oživení na první stranu našich webových stránek přidaly 3-4 fotografie a 
celkově se barvy „zesvětlily“. Úvodní stránka by měla být i v dalších jazykových mutacích, tj. 
angličtině, němčině, ruštině. 
 

� DVPP – kurzy  a Krajský turnaj v bowlingu  
I. Křížková informovala a zároveň rozdala přihlášky na další kurz „Image ředitele“, který se bude 
konat 16.–17.5.2011. Republikové kolo v bowlingu se bude konat 21.5.2011. 
 

� Setkání užšího vedení RKR  
L. Bezděk informoval o jednání užšího vedení RKR, v jehož rámci se projednával vznik nových 
SVČ, které odčerpávají finanční prostředky pro již existující. Padl návrh vyvolat jednání na MŠMT 
a případně regulovat jejich vznik. L. Bezděk si myslí, že není žádný zákonný prostředek, jak tomu 
zamezit. 
Další jednání se bude konat v Praze 6.4.2011. 
 
 

� Návrh propaga čních materiál ů 
Z navrhovaných propagačních materiálů získaly nejvíce hlasů (od nejvyšší preference): 

1) Konferenční desky látkové 
2) Flash Disc 
3) Vizitkář 
4) Deštník 
5) Samolepka 
6) Tričko 
7) Igelitka nebo jiná taška 

Prosím o sdělení, kdo ze členů RKR provede analýzu trhu, abychom měli k dispozici cenovou 
nabídku a podle ní vybrali množství a druh předmětů. 
 

� RKR  v roce 2011 
Byly schváleny tyto termíny RKR: 
 

25.05. v  DDM hl.m. Prahy v Karlín ě 
  12.-13. 09. v DDM Tábor v Plané n/Lužnicí  (J. Musil) 
  7.11. v Praze (místo bude upřesněno) 
 
 
 
 
 
 
zapsala: Daniela Requette   ověřil: Libor Bezděk – předseda 
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PŘÍLOHA I. 
 
Vážení kolegové,  
 
obracíme se na vás s žádostí o pomoc při finální fázi ověřování připraveného inovovaného Studia 
pedagogiky volného času, které si klade za cíl vybavit pedagogy volného času takovými 
dovednostmi, které jim umožní naplňovat novou pedagogickou úlohu  - pedagog jako kompetentní 
a sociálně rozvinutá osobnost v roli respektujícího průvodce spolupracujícím dětským skupinám při 
objevování pravidel i zázraků života. V průběhu realizace projektu Klíče pro život se odborný tým 
klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času zabýval specifikací kompetencí potřebných 
k výkonu práce pedagogů volného času. Při sestavování podkladů ke kompetenčnímu profilu, který 
vám nyní předkládáme ke konzultaci, jsme vycházeli z těchto zdrojů: 
 

1. Monitoring vzdělávacích potřeb v I. fázi projektu – zaměstnavatelé, zaměstnanci 
školských zařízení zájmového vzdělávání 

2. Odborná literatura, materiály NSP, Katalog typových pozic   
3. Práce se studenty v průběhu Studia pedagogiky volného času 
4. Další ankety dotazníky v průběhu projektu K líče pro život 
5. Náplně práce pedagogů volného času SVČ a DDM  
6. Katalog prací 
7. Minimální kompetenční profil pro pracovníky NNO zpracovaný v rámci     
    projektu Klíče pro život 
8. Legislativní a právní normy 

 
Kompetenční profil byl prvním a základním předpokladem k přípravě obsahu nového studijního 
oboru, který druhým rokem pilotně ověřujeme. Protože v tomto okamžiku nastává fáze 
vyhodnocování, případných změn a doplňování tohoto obsahu, cítíme jako velmi důležité znovu 
zkonzultovat s vámi, manažery školských zařízení a zaměstnavateli pedagogů, zda náš materiál je 
úplný. Zda obsahuje všechny činnosti, které vaši zaměstnanci naplňují a zda obsahuje všechny 
kompetence, které jim umožňují tyto činnosti vykonávat s plnou profesionalitou. Budeme vděčni za 
připomínky, podněty, názory, informace. Dovolte mi, abych vám za odborný tým KA 03 Studium 
pedagogiky volného času poděkovala za váš čas a energii, kterou do posouzení a konzultace 
našeho Kompetenčního profilu pedagoga volného času vložíte.  

 
 
 
Vlasta Faiferlíková  
Garant Studia pedagogiky volného času 
Národní institut dětí a mládeže MŠMT 

 
 


