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                                  ZÁPIS 

ze seminá ře a jednání členů RKR 

„Metodika zajišt ění pobytových akcí“  

        PRAHA 25. 5. 2011 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, J. Heřmanová, I. Matouš, H. Vavřínová, M. Suková, J. Poláková, D. 

Tkáčová, M. Beránková, M. Adamů, J. Chmel, I. Křížková, E. Tischlerová, M. 
Kaisrlíková, E. Hrbáčková, M. Němec, J. Vaškových, E. Tomalová, V. Popelková,  

 Za KRK:  J. Ondráček, V. Dvořáková, M. Appel 
 
Nepřítomni :  J. Machart, J. Musil, M. Janičatová, M. Šverdík, I. Hanušová, J. Pavlíková, J. 

Šimůnková, K. Králíčková, B. Drobny, H. Kejzlarová, K. Sýkorová, J. Kotačka, I. 
Vladíková, L. Pohanková 

 
Hosté : M. Strašáková (NIDM 
 
Sekretariát : D. Requette 
 
 
Republiková koordinační rada byla svolána do Prahy do zařízení DDM hl. m. Prahy Karlín. 
Pozvánka i prezenční listina jsou přiloženy k zápisu. 
 
Program seminá ře 

- Sjednocení metodiky pro pořádání pobytových akcí 
- Změny v legislativě týkající se pobytových akcí 
- Marketing a PR zotavovacích akcí 

 
Program jednání RKR 

- Kontrola zápisu z minulého jednání RKR 
- Celostátní setkání ředitelů SVČ (M. Strašáková) 
- KPŽ – informace o aktuálním vývoji (M. Strašáková) 
- Informace z MŠMT (L. Bezděk, J. Heřmanová) 
- Projekty ERD (L. Pohanková) 
- Zpráva o stavu projektu Grundtvig 
- Jednání o případné změně stanov 
- Zpráva o smlouvě s OSA 
- Propagační předměty 
- Různé 

 
� Kontrola zápisu z minulého jednání RKR 

K zápisu z minulého jednání RKR neměl nikdo připomínky. 
 

� Zpráva o smlouv ě s OSA 
L. Bezděk informoval, že kolektivní smlouva s OSA byla 26.4.2011 podepsána. Byla uzavřena na 
období 2011-2014 s tím, že v roce 2014 bude snížen roční poplatek o dvacet tisíc. Dále požádal 
přítomné, aby v dalších podobných případech nemusel vykonávat práci za členy RKR. Vzor play 
listů není na stránkách OSA vyvěšen, vzor zašle I. Křížková. 
M. Němec upozornil, že DILIA chce do budoucna požadovat poplatky i za kopírování, a to 
v případě, pokud jsou kopírovací služby v našich zařízeních zpoplatněny. 
D. Tkáčová upozornila, že smlouva nemá žádné referenční číslo, proto bylo odsouhlaseno, že se 
v komunikaci s OSA bude používat datum podpisu.  
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� Informace z MŠMT 

L. Bezděk a J. Heřmanová informovali o jednáních na MŠMT, především o záměru změny 
financování školství. Návrh se týká mnoha zákonů a uvažuje se o dvou modelech financování – 
oborově – normativního (školy) a nákladového (mj. SVČ). Materiál byl schválen poradou vedení 
MŠMT, které bude připravovat jednotlivé kroky a návrh reformy by měl být dokončen na podzim t.r. 
s platností od roku 2012-2013. Návrh bude zaslán k připomínkování na kraje a RKR se zároveň 
pokusí vydefinovat případný normativ tak, aby zájm. vzdělávání mohlo být zařazeno do skupiny 
oborově normativní, kdy by finanční prostředky do SVČ přicházely přímo od státu. 
Dále se na MŠMT změnilo vyhláškou rozšíření o „děti“, ale pouze u ŠD, aby mohly sloužit i dětem 
z přípravných tříd (zatím jsou jen pro žáky).  
NIDM by mohlo vypracovat analýzu pro případný vznik normativu ať již v rámci „Klíčů pro život“, 
nebo jinak a stejně tak požádat i MŠMT – odbor školství, zda by nezávislou analýzu vypracoval a 
následně se SP DDM konzultoval. 
Dále půjde do vnějšího připomínkového řízení novela zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících, která de facto rozděluje požadavky na vzdělání pedagogů a podle které by interní 
pedagog musel mít min. maturitu a absolvoval min. 120 hod DPS a externí pedagog by musel mít 
„pouze“ výuční list a min. 40 hod DPS.  
 

� Celostátní setkání ředitel ů SVČ  
M. Strašáková informovala, že dosud nebylo vybráno místo konání. V kontaktu jsou se čtyřmi 
ubytovacími zařízeními: 
a) Park-Inn hotel v Ostravě, který je drahý 
b) Centrum hotel ve Frýdku-Místku 
c) penzion Petra Bezruče (z minulosti špatné zkušenosti) 
d) Karlova studánka, která bude zřejmě pro účely setkání nejvhodnější 
 
Byl odsouhlasen následující program: 
24.10.  příjezd v dopoledních hodinách, registrace 
  slavnostní zahájení ve 14,00 hod. 
25.10.  dopoledne i odpoledne workshopy 
  slavnostní večer 
26.10.  snídaně a odjezd 
 
M. Strašáková všem rozdala návrh programu a přehled navrhovaných dílen, konečný výběr zašle. 
Registrace na CSŘ bude elektronickou formou přes stránky NIDM. Za každé SVČ se může 
přihlásit pouze jeden účastník a pouze pokud bude ředitel zároveň lektorem, může organizace 
vyslat dalšího účastníka. Padl návrh, že pokud do uzavření registrace pro ředitele nebude počet 
naplněn, otevře se pro ostatní zájemce. Uzávěrka registrací na setkání je plánována na konec 
října. V případě, že se budou zvát zástupci krajských úřadů, budou si pobyt hradit sami. 
Po skončení obdrží účastníci účastnický list.  
I. Křížková ověří, zda by moderátorem slavnostního večera mohl být J. Čenský.  
Závěrečný seznam oceněných pracovníků je třeba zaslat na sekretariát do 10.9.2011 včetně 
krátkého hodnocení, osobních údajů a fotografie. 
Možnost případného získání medailí z MŠMT prověří J. Heřmanová.  
 

� KPŽ – informace o aktuálním vývoji 
M. Strašáková informovala, že uzávěrka výběrového řízení ke KPŽ bude 15.6. a výběr do 
30.6.2011. Dále informovala o konferenci příhraničního dobrovolnictví, která se bude konat 22.-
23.6. 
 

� Projekty ERD 
Za nepřítomnosti L. Pohankové podala zprávu J. Heřmanová. SP DDM neobdrželo dotaci z MŠMT 
na tento projekt. Znovu lze podat k 1.9.2011. 
 
 



 3

� Zpráva o stavu projektu Grundtvig 
J. Heřmanová sdělila, že se zúčastnila úvodního setkání v Německu a společně s G. Kynclovou 
(NIDM) vedly dílnu „participace“. Na tomto setkání se rozdělovaly další mobility. Příští se bude 
konat v Madridu a na podzim v Košicích. 
Byl podán návrh, zda by nám M. Tužilová (NIDM) zjistila, jaké jsou možnosti příštích výjezdů. 
K tomu by měla RKR vypracovat návrh 15 témat / okruhů (do 15.2.2012) a podle nich možnosti 
zjistit.  
 

� Jednání o p řípadné zm ěně stanov 
K poslední verzi stanov nebyly žádné připomínky. 
 

� Návrh propaga čních materiál ů 
Bylo odsouhlaseno, že na CSŘ obdrží všichni účastníci Flash Disc s informací o SP DDM a o 
CSŘ, který na vlastní náklady vyrobí SP DDM. A dále, že se vyčlení 20.000 Kč na výjimečné 
propagační materiály. 
Stále ještě trvá prosba, aby každé SVČ nechalo vyrobit ve své keramické dílně reprezentativní 
keramiku, která by se mohla použít například při výjezdech do zahraničí. 
 

� Různé 
Bylo rozhodnuto, že se z webových stránek stáhne smlouva s Intergramem a že zápisy budou 
zveřejňovány ve zkrácené podobě, pokud v nich budou neveřejné informace. 
 

� RKR  v roce 2011 
Připomínka dalších jednání 
 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

 
 


