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ZÁPIS 

z jednání p ředsedy a místop ředsedů RKR 

Sdružení pracovník ů DDM v ČR 

                          Praha 6.09.2011 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, M. Janičatová, J. Machart, I. Křížková, J. Kotačka 
Host :  M. Strašáková - NIDM 
 
 
Program – Celostátní setkání ředitel ů 

• upřesnění časového harmonogramu 
• upřesnění programu a návrhu dílen  
• program jednání v plénu 
• program jednání při společenském večeru 

 
Užší vedení se sešlo, aby projednalo především program celostátního setkání ředitelů 
v Karlově Studánce, který bude předložen RKR na jejím příštím jednání v Plané nad 
Lužnicí. 
 
M. Strašáková seznámila přítomné s nejnovějšími informacemi programu CSŘ (viz 
níže). Sdělila, že on-line přihlášky budou na webových stránkách NIDM k dispozici na 
přelomu září a října. Představila konečný seznam dílen (viz příloha) a jejich lektory. 
Předpokládá se účast vždy jednoho pracovníka za SVČ, pouze v případě, že pracovník 
je zároveň lektorem, může organizace přihlásit ještě jednu osobu. Případné další 
pracovníky bude možné pravděpodobně přihlásit až po uzavření přihlášek ze strany 
NIDM a pokud bude volná ubytovací kapacita. 
 
Oceňování ředitelů: za každý kraj pouze jeden návrh plus případně jednoho pracovníka 
krajského úřadu. Je třeba, aby nominativní seznam navržených ředitelů byl Martině 
zaslán mailem nejpozd ěji do 20.9.2011 . Ke každému návrhu je třeba zaslat 15-20 
fotografií ve velmi dobrém rozlišení a zdůvodnění ocenění, do 60 slov !!! Bylo by dobré 
shromáždit fotografie bez vědomí oceněného neboť, jako překvapení, se chystá video 
prezentace při předávání ocenění. Prosíme, aby zástupci jednotlivých KKR do příštího 
jednání RKR předložili návrhy na dárky. Každý oceněný by měl dostat i kytici. 
 
S ohledem na skutečnost, že se CSŘ bude konat již po desáté, prosíme, o foto 
dokumentaci z dřívějších celostátních setkání a co nejrychlejší zaslání Martině 
martina.strasakova@nidm.cz. 
 
Vzhledem k tomu, že oficiální jednání zastřešené MŠMT bude probíhat pouze 24. 
odpoledne a celý den 25.11.2011,  se vedení RKR rozhodlo rozeslat pro potřeby 
cestovních příkazů samostatnou pozvánku všem ředitelům s rozšířeným programem, tj.: 
 
23.11. odpoledne a večer a 24.11. dopoledne: 
 „Příklady dobré praxe“ na vybraných pracovištích SVČ v Moravskoslezském a 
Olomouckém kraji, tj. návštěvy domečků, jejichž výběr bude upřesněn do Plané. 
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25. od 20,00 hod. 
Tematicky zaměřený večer „S tebou mě baví svět“ s podtitulem My vám ty medaile 
přivezeme (pro ty, co nevědí, v Karlově Studánce probíhalo natáčení stejnojmenného 
filmu a Pavel Nový skákal z balkonu), spojený s mezi krajskou výměnou zkušeností. 
26.11. pracovní snídaně s pokračováním multilaterálních rozhovorů a konzultací.  
 
Vedení RKR navrhuje, aby zástupci KKR podpořili účast svých členů a případně dalších 
účastníků (nečlenů SP DDM) především na programu, který bude po CSŘ. 
Předprogram je v zásadě zcela fakultativní a záleží na jednotlivých KKR, jak se 
rozhodnou. 
 
Praktické informace: 

- z projektu KPŽ bude hrazeno pouze ubytování z 24. na 25. 11. Stravování 
začíná coffee breakem (tj. není zajištěn oběd), dále pak pokračuje večeří ve 
čtvrtek, snídaní, obědem a večeří v pátek. Ti, kteří si rozšíří ubytování o noc 
z 23. na 24. a z 25. na 26.11, si budou tyto fakultativní služby hradit. Cena za 
ubytování se snídaní činí 750 Kč/osoba/noc a bude se hradit přímo hotelu. 

 
Na jednání v Plané musí RKR rozhodnout, které náklady spojené s tímto setkáním 
budou hrazeny ze zdrojů SP DDM a v jaké výši. 
 
Další program se věnoval přípravě RKR v Plané a prosíme účastníky o následující 
návrhy: 

- příprava grantů pro NNO – názor užšího vedení RKR je nepořádat již akci Praha 
patří dětem a spíše se orientovat na provoz kanceláře a na aktivity „elektronické“, 
například soutěž o nejhezčí webovou stránku domečku, který navštěvuje 
účastník soutěže (soutěž může mít například dvě kategorie, výtvarnou a 
programovací). Přesto se nebráníme jakýmkoli návrhům, ale je dobré vzít 
v úvahu i poptávku členů SP DDM po případných aktivitách. Pokud budete mít 
další návrhy, prosím, přivezte si je s sebou. 

 
 
 
 
Libor Bezděk       
předseda SP DDM 
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Program CSŘ SVČ Karlova Studánka 
 
1. den – čtvrtek 24. 11. 2011 
10.00 - 13.00 Metodická návštěva zařízení v Moravskoslezském a 

Olomouckém kraji 
11.00 – 14.00 Příjezd, registrace, ubytování účastníků, coffebreak 
14.00 Slavnostní zahájení: 
14.00 – 14.15 MŠMT (Kocourek, Urban) 
14.15 – 14.30 MSK (hejtman, náměstek…) 
14.30 – 14.45 J. Veverka 
14.45 – 15.00 L. Bezděk 
15.00 – 15.30 I. Hošková – výstupy z projektu 
15.30 – 16.00 PŘESTÁVKA 
16.00 – 16.05 Vystoupení dětí z DDM 
16.05 – 16.25 Prezentace systému vzdělávání (T. Machalík) 
16.25 – 16.35 Prezentace KA Výzkum (M. Bocan) 
16.35– 16.45 Prezentace podpory informace pro mládež (A. 

Marcizsová) 
16.45 – 17.05 Prezentace UNV (D. Havlíčková) 
17.05 – 17.15 Prezentace Standardizace (D. Urbanová) 
17.15 – 17.20 Vystoupení dětí z DDM 
17.20 – 17.50 Legislativa – L. Bezděk 
18.00 – 19.30 Večeře 
19.30 – 21.30 Jednání SP DDM a konzultace s realizátory projektu 

KPŽ. 
 
2. den – pátek 25. 11. 2011            
8.00 – 9.00 Snídaně 
9.00 – 12.30 VZDĚLÁVACÍ DÍLNY (včetně 15 min. přestávky) 
12.30 – 14.00 Oběd 
14.00 – 17.30 VZDĚLÁVACÍ DÍLNY (včetně 15 min. přestávky) 
17.30 – 18.00 ,,Po“vzdělávací pauza 
18.00 – 19.30 Výstupy z dílen 
19.30– 20.30 Osobní volno 
20.30 Slavnostní zakončení setkání 
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