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ZÁPIS 

z jednání p ředsedy a místop ředsedů RKR 

Sdružení pracovník ů DDM v ČR 

                          Praha 25.02.2010 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, M. Janičatová, I. Křížková, J. Kotačka, J. Machart, D. Requette 
 
Omluveni :  J. Heřmanová (nemoc) 
 
Užší vedení se sešlo, aby projednalo uložené úkoly a jejich výstupy z posledního 
jednání RKR v lednu. 
 
1. KPŽ 
 
L. Bezděk informoval a předal přehled konání a míst kulatých stolů v jednotlivých 
krajích. Všem zástupcům krajů byl tento přehled zaslán mailem 26.2.10. 
 
J. Machart vznesl připomínku na nesrozumitelnost tohoto projektu pro cílové skupiny a 
navrhl, aby se napsal dopis na NIDM s požadavkem, aby byl vytvořen jednostránkový 
manuál tak, aby všichni pochopili co jsou „Klíče pro život“. Zpracuje J. Machart do 
15.3.2010. 
Dle dostupných informací vázne komunikace krajských koordinátorů KPŽ a 
potenciálních klientů. Přislíbil jejich kontaktování. Dopis napsán na místě. Sekretariát 
rozeslal mailem na krajské zástupce SD DDM. 
 
 
2. Informace z MŠMT 
 
• CD mládež – na výzvu k zaslání videa a fotografií ze „superaktivit“ R. Urbanovi na 
MŠMT reagovalo jen několik SVČ. Prosíme v tomto směru o větší aktivitu… tvoří se to o 
nás a pro nás… 
 
• Připravovaná výzva ESF na MŠMT pro SVČ (DDM) – do dnešního dne nikdo 
nezaslal návrh / seznam aktivit, které by mohly být takto podpořeny. 
 
Na dnešním jednání byly navrženy tyto okruhy: 

� otevřené kluby 
� pobytové akce – výměny 
� týmová práce, participace, specifikace 
� ozdravné pobyty 
� soutěže, přehlídky (především ty, které nejsou podporovány MŠMT) 
� mateřská centra 
� příležitostná činnost 
� dopravní výchova 
� tábory, turistické základny 
� metodická činnost 
� zážitková pedagogika 
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� vybavení kluboven 
� podpora materiálního vybavení DDM 

• Do dnešního jednání jediný seznam zájemců o zahraniční spolupráci předal J. 
Kotačka… (tabulka byla přílohou zápisu z lednové RKR). 
 
• Po dohodě s J. Heřmanovou byla K. Petrášová ze SVČ Lužánky je jmenována za 
SVČ  do pracovní skupiny k přípravě roku dobrovolníka. 
 
• První schůzka pracovní skupiny, která by měla jednat s ČŠI (Česká školní inspekce) 
o zásadách hodnocení činnosti SVČ je naplánována na měsíc březen. 
11. – 12. 3. je pracovní schůzka zástupců pro oblast Moravy, kteří budou pomáhat při 
evaluaci ŠVP DDM, ŠD, ŠK. Pracovní schůzka zástupců z Čech proběhla 11.-12. 2. na 
Orlíku. 
 
3. Aktuální informace o činnosti SP DDM 
L. Bezděk kontaktoval p. Mikáče (poradenské služby www.janmikac.cz pro legislativu 
školství), který projevil zájem diskutovat o přizpůsobení obsahu právního poradenství 
také pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání. P. Mikáč bude nejdříve jednat o 
potřebách a možnostech s M. Appelem a poté se sejde s L. Bezděkem v Praze 17.3. 
 
J. Heřmanová telefonicky informovala, že po nepřijaté části projektu SP DDM 
(sekretariát) z října 2009, se může asociace znovu ucházet o tento grant (do konce 
března 2010). 
 
J. Heřmanová se dále nabídla, že je připravená navštěvovat jednotlivé kraje na setkání 
s řediteli SVČ (DDM) a zástupci krajů, aby s nimi projednala aktuální problémy 
v zájmovém vzdělávání. 
 
 
4. Zhodnocení Celostátního setkání ředitel ů SVČ 
 
Užší vedení RKR navrhuje, aby se příští celostátní setkání ředitelů konalo v Ostravě. 
.  
 
7. Pracovní skupiny a zodpov ědné osoby 
 
Všem odpovědným osobám – vedoucím pracovních skupin bude zaslán mail 
s informací, aby si na příští jednání RKR v dubnu připravili stručnou anotaci ke každé 
pracovní skupině. 
 
I. Křížková si vybrala účast ve skupině vzdělávání a soutěže MŠMT. 
 
Rekapitulace pracovních skupin: 

- dobrovolnictví : L. Pohanková 
- ESF : L. Bezděk 
- vzdělávání : M. Appel, J. Machart 
- prezentace a propagace SP DDM : M. Janičatová,  J. Kotačka, H. Vavřínová 
- soutěže MŠMT : J. Musil, O. Nedvídková 
- legislativa : E. Tomalová, J. Machart, M. Janičatová (potažmo všichni) 
- finance : J. Kotačka (rozpočet by měl být znán do konce února) 
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- prevence : E. Tischlerová 
- mezinárodní kontakty: L. Bezděk, který zároveň požádal, aby všichni zaslali 

seznamy lidí ve věku 15-26 let ochotni cestovat 
- ICM a infopoint: L. Pohanková 
- grant : sekretariát 
- participace : J. Eichler, Jana Pavlíková, Miroslav Němec 

 
 
8. Informace o Festivalu d ětské tvo řivosti 
 
Na tento festival se nikdo nepřihlásil. Důvodem je především finanční participace a 
dostatečný počet aktivit v krajích. Pokud bude požádána o účast Praha (v Praze), tak 
někoho pošleme. 
 
9. Sekretá ř SP DDM 
 
Byla zřízena nová vlastní doména www.spddm.org, která bude v budoucnu použita 
k updatování našich web stránek. V nejbližších měsících bude tato adresa pouze 
přesměrována na „svět volného času“, kde budou zatím jen „vyčištěny“ staré a 
neaktuální informace – zodpovídá J.  Kotačka (15.03.2010).   
 
Zároveň byly vytvořeny nové e-mailové adresy : info@spddm.org a spddm@spddm.org, 
které jsou funk ční a které obhospodařuje sekretariát SP DDM. 
 
V současné době sekretariát připravuje kompletní a aktuální databázi všech členů SP 
DDM. Na všechny SVČ (DDM) byl rozeslán mailem požadavek, aby každý za sebe 
aktualizoval údaje. Odpovědí přišla asi jen pětina. Proto bude znovu rozeslán mail všem 
představitelům krajů v RKR, aby tuto aktualizaci provedli za svůj kraj a nejpozději do 
poloviny b řezna zaslali zpět na sekretariát. 
 
Dále bude sekretariátem rozeslán mail všem představitelům krajů v RKR s výzvou, aby 
doplnili seznam všech nečlenů SP DDM včetně kontaktních údajů. Ředitelům těchto 
DDM bude zaslán dopis, který by je měl motivovat k tomu sát se členem sdružení. 
 
 
11. Možnosti zahrani ční spolupráce SV Č 
 
M. Tužilová předložila ve Francii za SP DDM žádost o grant v rámci projektu 
„Celoživotní vzdělávání“ v sekci GRUNDTVIG s názvem „Společný základ 
pedagogických praktik v zájmovém vzdělávání“. Výsledek o přijetí / nepřijetí by měl být 
znám na podzim. 
 
 
12. Rozpočet SP DDM v ČR 
 
Byl projednán návrh rozpočtu SP DDM ČR na rok 2010, který bude předložen na 
dubnovém zasedání RKR. 
 
 
13. Různé 
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Dubnové jednání RKR – v Praze. Ubytování bude zajištěno na Klamovce. Začátek 
jednání bude ve 13,30 na stanici Přírodovědců. 
 
Program příští RKR 
 

- kontrola zápisu 
- schválení rozpočtu 2009 
- návrh rozpočtu na r. 2010 
- diskuse a hlasování o schválení rozpočtu 
- zpráva o stavu příprav projektů (Praha patří dětem, Forum mladých) 
- zpráva o stavu příprav projektů (Praha patří dětem, Forum mladých) 
- náplň a programové cíle jednotlivých pracovních skupin 
- M. Appel – software 
- webové stránky – jejich náplň 
- Integram 
- kontaktní mail 
- různé 

 
 
 
 
 
Libor Bezděk      zapsala: Daniela Requette 
předseda SP DDM 
 


