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ZÁPIS 

z jednání p ředsedy a místop ředsedů RKR 

Sdružení pracovník ů DDM v ČR 

                          Praha 6.4.2011 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, M. Janičatová, I. Křížková, J. Kotačka 
 
Omluveni :  J. Machart 
 
 
 
Program  

• 10,30 konzultační schůzka k novele zákona o pedagogických pracovnících, 
konaná v kanceláři ředitele odboru pro mládež MŠMT Mgr. Michala Urbana,  
Schůzka se bude týkat získávání odborné kvalifikace vychovatele (§ 16), 
pedagoga volného času (§ 17) a především společných ustanovení k získávání 
odborné kvalifikace (§ 22) ohledně studia pedagogiky. 

• OSA 
• Akce podpořené grantem (Praha patří dětem, kancelář) 

 
Užší vedení se sešlo, aby se účastnilo konzultační schůzky na MŠMT. 
. 
 
Jednání na MŠMT 
Pracovní schůzka, které se účastnili jak zástupci asociace školních družin, tak zástupci 
NIDM a MŠMT, a na kterém byli přítomni za SP DDM členové užšího vedení RKR a J. 
Heřmanová, se týkala návrhu novely zákona 563/2004 Sb. (o pedagogických 
pracovnících). 
V návrhu, který byl připraven MŠMT, je změna, která stanovuje, že pro kvalifikaci 
pedagoga volného času postačí střední vzdělání s výučním listem a následné studium 
pedagogiky v rozsahu 40 hodin. Tento minimální požadavek byl navržen s ohledem na 
naše externisty, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady a kteří se podle stávajícího 
znění zákona museli vzdělávat v rozsahu minimálně 80 hodin a musejí mít maturitu. 
Účinnost tohoto zákona je pro nás naštěstí až od 1. 1. 2015, ale i tak z reakcí ze SVČ 
(DDM) vyplývá, že by tento požadavek naše zařízení nebyla schopna splnit a de facto 
by se systém zhroutil. Proto je návrh na snížení požadovaného vzdělání a rozsahu 
studie pedagogiky rozumný. Odbor mládeže MŠMT má však problém s tím, že takto 
navržená novela by umožnila našim zařízením zaměstnávat takto „kvalifikované“ 
pedagogy i jako internisty a že tím dochází i k degradaci pedagoga volného času oproti 
jiným pedagogickým pracovníkům.  
Pracovní schůzka, která se uskutečnila 6. 4., rozpoutala velice podnětnou diskuzi, ze 
které vyplynul následující závěr: 
 

1) Minimální varianta – neměnit současný návrh novely, tj. v novele by se jako 
jedna z kvalifikací pedagoga volného času vložila možnost zaměstnat pouze 
vyučené, kteří absolvují studium pedagogiky v rozsahu 40 hodin 
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2) Optimální varianta – vytvoření nové pozice „animátor volného času“, který by 
mohl mít výše uvedené minimální vzdělání, tj. výuční list a studium pedagogiky 
v rozsahu 40 hodin, a který by byl veden pedagogem volného času, tj. jednalo by 
se o externistu vedeného interním pracovníkem. Tímto rozdělením by se jednak 
vyřešila námitka MŠMT vzhledem ke snižování kvalifikace a zároveň by se tak 
neoficiálně oddělil interní pedagog od externisty, neboť stávající legislativa tento 
rozdíl odmítá akceptovat. Pro Vaši informaci a rychlejší orientaci v návrhu 
zákona, změny se týkají paragrafů 17 a 22. 
Užší vedení RKR pokračovalo po pracovní schůzce na zdůvodnění tohoto 
návrhu a zaslalo jej na MŠMT. Podrobnosti jsou v přílohách. Pokud Vás 
napadnou další argumenty v rámci zdůvodnění, prosím, zašlete je na sekretariát.  

 
V druhé části jednání na MŠMT se pracovní skupina zabývala návrhem na 
změnu financování, o které jste byli informování J. Heřmanovou a i v tomto 
případě Vás prosíme o zaslání připomínek k tomuto návrhu. Jak bylo uvedeno 
v mailu, zásadní otázkou je zda jsme schopni vytvořit jednotku výkonu 
(vydefinujeme ji a k ní přiřadíme a zakotvíme rozsah obslužné činnosti) a MŠMT 
nás bude financovat přímo, nebo se peníze pošlou na kraj na zájmové 
vzdělávání a ten si je bude přerozdělovat dle vlastních kritérií. Užší vedení se 
přiklání k druhé možnosti, tj. prostřednictvím krajů, neboť jsme se dosud nebyli 
schopni na jednotce výkonu sjednotit. Je velkou otázkou, zda tento návrh MŠMT 
bude vůbec dále rozvíjen, a to především proto, že jedním z hlavních cílů je 
omezení pravomoci krajů, kdy lze očekávat jejich velký odpor. Toto je však 
vysoká politika a je velkou neznámou, v jaké podobě celý systém financování 
regionálního školství bude navržen. Osobně předpokládám, že vývoj bude 
směřovat ke změně rozpočtového určení daní a kraje si prosadí financování 
přímé (bez zásadního vlivu MŠMT).  
 
Dále užší vedení jednalo o smlouvě s OSA a tímto Vás ještě jednou prosím o 
zaslání tabulky za celý kraj, kde budou uvedena zařízení, která se připojí ke 
smlouvě s OSA, včetně uvedení aktuálního počtu obyvatel obce v níž se SVČ 
působí. 
 
Užší vedení jednalo o grantových prostředcích, které SP DDM obdrželo od 
MŠMT. Z požadovaných 676.600 Kč máme k dispozici 200.000 Kč, z toho 
80.000 Kč na kancelář a 120.000 Kč na akci Praha patří dětem. 
 
 
Libor Bezděk       
předseda SP DDM 
 


