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ZÁPIS 

ze seminá ře „Nové trendy v práci s -náctiletými“ a 

jednání členů RKR  

PRAHA 9. - 10. 12. 2010 
 
 
Přítomni :  L. Bezděk, J. Musil, I. Matouš, J. Pavlíková, K. Králíčková, D. Tkáčová, M. 

Beránková, M. Adamů, H. Kejzlarová, J. Chmel, I. Křížková, E. Píšová, V. 
Popelková, K. Sýkorová, E. Hrbáčková, J. Kotačka, I. Vladíková 

 Za KRK:  M. Appel, J. Ondráček, V. Dvořáková, L. Pohanková 
 
 
Nepřítomni :  J. Machart, M. Janičatová, M. Šverdík, H. Vavřínová, H. Suková, J. 

Šimůnková, J. Poláková, B. Drobny, E. Tischlerová, M. Němec, J. 
Vaškových, E. Tomalová, J. Eichler 

  
Hosté : M. Strašáková (NIDM), J. Heřmanová (MŠMT), J. Veverka (NIDM), V. 

Lukešová (NIDM), J. Jindra (NIDM), T. Machalík (NIDM) 
 
Sekretariát : D. Requette 
 
 
Republiková koordinační rada byla svolána do Prahy do zařízení DDM hl. m. Prahy – 
Stanice přírodovědců. Pozvánka i prezenční listina jsou přiloženy k zápisu. 
 
Program a jednání RKR 

- Kontrola zápisu minulého jednání RKR v Řece 
- Spolupráce s NIDM na dalším rozvoji DVPP 
- KPŽ a možnosti projektů pro -náctileté 
- Motivace –náctiletých k aktivitám v SVČ 
- Samostatná výzva v rámci ESF pro SVČ 
- Informace z MŠMT (J. Heřmanová) 
- Webové stránky – zpětná vazba 
- Různé 

 
Do různého byly navrženy tyto body:  

� Zprávy z krajů 
� Webové stránky – nová sekce „Ubytování a táborové základny“ 
� Mezinárodní akce + ICM 
� Grant dobrovolnictví – výsledky 
� Nové stanovy 
� Výjezdní zájezd Paříž 
� OSA 
� Legislativa 
� Vzdělávací seminář „Image ředitele“ – I. Křížková 
� Celostátní setkání Ostrava – M. Strašáková 
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L.Bezděk zahájil jednání přivítáním přítomných. Z organizačního důvodu navrhl pozměnit 
pořadí jednotlivých bodů programu. 
 
J. Musil navrhl, zařadit jako první bod jednání zprávy z krajů.  
 

� Zprávy z kraj ů 
Kromě moravskoslezského, byl z každého kraje alespoň jeden zástupce. Postupně všichni 
podali zprávu o vývoji v kraji od posledního jednání RKR. Společným problémem v téměř 
všech krajích je snižování rozpočtu a navrhované tabulky pro pedagogy a nepedagogy. 
V plzeňském kraji řešili výpočet nového normativu. K tomu mají obdržet metodické 
pokyny. Pro informaci budou I. Křížkovou zaslány. 
V královéhradeckém kraji proběhlo výběrové řízení za odvolanou O. Nedvídkovou (Dvůr 
Králové); ještě nejsou známy výsledky. Tento kraj je prozatím bez druhého zástupce 
v RKR. 
 

� Kontrola zápisu minulého jednání RKR v Řece 
K zářijovému zápisu jednání RKR v Řece neměl nikdo připomínky. 
 

� OSA 
L. Bezděk podal zprávu o jednání s OSA. Jeho zástupce dosud trvá na zpoplatnění i 
zájmových kroužků, s čímž L. Bezděk jako předseda SP DDM zásadně nesouhlasí, proto 
zástupce musí nejdříve projednat s vedením. OSA. Dále požádal o zaslání smlouvy 
s Intergramem. Předpokládané uzavření smlouvy je do dvou měsíců. 
 

� Grant dobrovolnictví – výsledky 
L. Bezděk informoval, že díky L. Pohankové byl podán na MŠMT projekt 
„Dobrovolnictví v SVČ“ za SP DDM. Projekt byl přijat v celkové výši 113.000 Kč. 
Dalšími DDM (SVČ) bylo celkem podáno 7 projektů, z toho 3 byly úspěšné (SVČ 
Ivančice, SVČ Déčko Náchod, SP DDM); 4 projekty byly odmítnuty pro formální 
nedostatky (DDM Rychnov n/Kněžnou, DDM Třinec, SVČ Pohořelice, SVČ 
Trutnov). 
L. Pohanková informovala o připravovaných materiálech k projektu dobrovolnictví a 
vyzvala přítomné, aby jí sdělili, kdo má zájem o materiály (bannery, plakáty). 
Členům RKR sdělila, že mají možnost jí podat návrhy na grafiku těchto materiálů 
při zachování barev loga oranžové, modré, zelené. Dále informovala, že je možné, 
že MŠMT dodatečně přehodnotí udělenou dotaci, a v kladném případě by mohli 
získat dalších 50.000 Kč, které by byly použity k vypracování metodických 
materiálů pro práci s dobrovolníky. Podrobnosti projektu najdete na  
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-
rok. 
 

� Webové stránky  
I. Křížková informovala, že na základě požadavků z posledního jednání RKR, 
zprovoznil její IT nové webové stránky. O této skutečnosti byli všichni členové SP 
DDM informováni samostatným mailem. Dodatečně byla ještě vytvořena nová 
sekce „Ubytování a táborové základny“, kde mají členové možnost informovat o 
svých zařízeních. 
Byla odsouhlasena jednorázová odměna za tvorbu web stránek ve výši 3.000 Kč a 
roční odměna za vedení ve výši 1.000 Kč. 



 3

Bylo odsouhlaseno, že zápisy z RKR se budou dávat na webové stránky dávat 
pouze ve zkrácené verzi. 
Veškeré podněty, návrhy, informace, změny budou zasílány na sekretariát SP DDM 
a odtud koordinovány s IT. 
AISIS byl požádáno o odstranění starých webových stránek. 
 

� Spolupráce s NIDM na dalším rozvoji DVPP 
Jednání RKR se zúčastnili T. Machalík, V. Lukešová, J. Veverka a jako host za 
DOTO J. Jindra.  
T. Machalík informoval o průběžném vzdělávání v rámci KPŽ a o inovaci funkčního 
vzdělávání. Předal informační materiály Analýza a vyhodnocení stávajících kurzů a 
Metodiku pro podporu tvorby ŠVP.  
Členům byly před jednáním RKR zaslány dva dotazníky „Kompetenční profily 
pedagoga“ a prosí všechny, aby zaslali zpět vyplněné formuláře nejpozději do 
17.12.2010. 
V. Lukešová prezentovala systém vzdělávání v rámci DVPP včetně funkčního 
vzdělávání, studia pedagogiky volného času (prezenční, e-learnigové a motivační 
kurz se syndromem pro vyhoření), průběžného vzdělávání a průřezových témat. 
Od února 2011 do června 2012 bude pro externisty probíhat nový vzdělávací e-
learning program. 
 
M. Strašáková informovala o vzdělávacích kurzech: 
17.1.2011 – 18.1.2011 + 7.2.2011 – 8.2. 2011 – Výchova k dobrovolnictví ,  
místo konání: Praha – Sedlec, bližší informace: Jiří Tošner; 
e-mail: jiri.tosner@hest.cz 
 
18.1.2011 – 19.1.2011 + 1 den v únoru 2011 – Mediální výchova a medializace , 
Místo konání: hotel Prokopka, Praha 3, bližší informace: Věra Slezáková; 
e-mail: vera.slezakova@agora-ce.cz 
 
26.1.2011 – 27.1.2011 + 11.2.2011 – Multikulturní výchova , 
Místo konání: Praha – Sedlec, bližší informace: Irena Peková; 
e-mail:pekova@agnes.cz 
 
Kurzy jsou akreditovány MŠMT. 
Na kurzy se přihlašujte prostřednictvím web stránek: http://vm.nidm.cz/vm. 
 
M. Appel otevřel diskuzi k funkčnímu vzdělávání (DOTO). Před jednáním RKR 
zaslal jejím členům mail, aby mu zaslali své připomínky k tomuto programu. 
Obdržel pouze dvě odpovědi. V současné době podává přihlášky do DOTO 
především střední management. Zároveň představil upravené moduly, které 
odpovídají odlišným potřebám cílové skupiny. 
L. Bezděk sdělil, že někteří ředitelé se do funkčního studia nezapojili především pro 
jeho náročnost, kdy měli možnost současně získat „vyšší“ diplom na univerzitách. 
L. Pohanková si myslí, že v současné době by studium pro střední management 
mělo být posíleno a pro vyšší management nasadit vyšší úroveň. 
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J. Jindra sdělil, že programy jsou stavěny tak, jak jim účastníci dávají své 
připomínky a požadavky, a že za tímto účelem, chtějí vytvořit tým konzultantů, kteří 
by navštěvovali jednotlivé DDM a zjišťovali jejich požadavky. Zároveň sdělil, že 
připravují nové moduly pro absolventy. 
RKR SP DDM je otevřená ke zlepšení komunikace, tak aby v budoucnu 
nedocházelo k informačním nedorozuměním. 
 

� Samostatná výzva v rámci ESF pro SV Č 
Předpoklad schválení výzvy ze strany MŠMT je do začátku ledna 2011 s tím, že 
uzávěrka bude koncem února respektive začátkem března. 
Zároveň byla vyhlášena výzva v oblasti podpory 1.1. 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyzvy 
která se dá využít pro realizaci výukových programů DDM (SVČ) na školách. 
 

� Grant dobrovolnictví (druhé pololetí 2011)  
Výzva pro podávání grantů bude zveřejněna příští týden a termín uzávěrky je 
stanoven na 31.1.2011. 
 

� Informace z MŠMT  
J. Heřmanová informovala o situaci na MŠMT od posledních voleb. Sdělila, že k 
31.12. 2010 odchází z MŠMT a vrací se do funkce ředitelky SVČ Ivančice. Zároveň 
jí byla nabídnuta funkce poradkyně náměstka ministra.  
L. Pohanková navrhla, by měla RKR zvážit, jak J. Heřmanovou finančně podpořit, 
aby tuto neplacenou funkci mohla vykonávat. 
 

� Mezinárodní akce + ICM 
M. Strašáková informovala o personálních změnách na NIDM. Dále seznámila s 
prezentací M. Tužilové k jednotlivým mezinárodním projektům připravovaných 
NIDM.  
L. Bezděk připomněl, že jsme již na jaře žádali, aby byly na sekretariát zaslány 
seznamy mladých zájemců o výjezdy do zahraničí. Do dnešního dne dodaly pouze 
čtyři DDM. 
L. Pohanková sdělila, že má skupinu lidí se zájmem o práci v zahraničí na 
dlouhodobější výjezd (2-4 měsíce) a požádala, pokud by někdo věděl o organizaci, 
která by byla ochotna jednotlivce přijmout, aby se s ní spojili. Nabízí možnost 
reciproční výměny. Dále navrhla, aby se uvažovalo o projektu na výměnu PR. 
 
Byly odhlasovány dva zahraniční pracovní výjezdy.  

a) Paříž v termínu 2.- 6.5.2011. K dispozici je cca 20 míst. Někteří z přítomných 
se již přihlásili a zbývá cca 10 volných míst. Informace byla všem členům 
RKR zaslána mailem a přihlášky k zaslání do 20.12.2010 na sekretariát. Po 
tomto datu bude rozesláno všem členům SP DDM. 

b) Finsko v termínu 10.-19.10.2011. Délka povinného pobytu bude upřesněna. 
K dispozici je cca 20 míst a tento výjezd bude otevřen všem členům SP 
DDM. Závěrka přihlášek je 15.1.2011, aby se mohl včas připravit projekt na 
dotaci přes VETRO. Koordinátorem tohoto projektu je D. Requette a 
odborným poradcem J. Musil.  
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� Legislativa 
J. Heřmanová sdělila, že do konce února příštího roku by měla proběhnout jednání 
o změně financování DDM (SVČ), která by mohla být platná od 1.1.2012, a která by 
měla sjednotit přerozdělování prostředků. 
Dále by měla proběhnout změna v nominaci do funkce ředitele školy respektive 
školského zařízení. Podle současné legislativy je ředitel téměř neodvolatelný. Do 
budoucna by měl být jmenován na 6 let, s tím, že pokud bude zřizovatel s výkonem 
jeho funkce nespokojen, bude vypsáno nový konkurz na jeho funkci. 
 

� Stanovy 
L. Bezděk navrhl, aby se na příští RKR projednaly návrhy změn stanov. 
 

� Motivace –náctiletých k aktivitám v SV Č 
Proběhla diskuze na toto téma. Většina zástupců informovala, že mají velmi malou 
základnu v pravidelné činnosti 15tiletých a starších –náctiletých. Pokud se účastní 
pravidelných kroužků, je to především ve sportu či uměleckých aktivitách (tanec, 
divadlo). Padl návrh, aby se tato problematika zařadila jako jedna z dílen na příštím 
celostátním setkání včetně příkladů dobré praxe.  
 

� Různé 
I. Křížková sdělila, že budou znovu organizovat seminář „Image ředitele“ v termínu 
16. a 17.5.2011 ve Zruči. K dispozici je 12-15 míst. Zájemci mají posílat přihlášky 
přímo jí. Podrobné informace budou na našich webových stránkách. 
 

� RKR  v roce 2011 
Byly schváleny tyto termíny RKR: 
 

24.-25. 02. v DDM hl.m. Prahy na Klamovce  
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) 
 
J. Musil navrhl pozvat příštího ředitele odboru pro mládež MŠMT na jednání RKR.  
 

� Celostátní seminá ř ředitel ů SVČ 
Dále bylo odhlasováno, že se setkání bude konat 24. – 26.11 2011 v Ostravě. M. 
Strašáková informovala, že po prohlídce prostorů k jednání a ubytování, se kloní ke 
kolejím Vysoké školy báňské v Ostravě. 
L. Bezděk navrhl, aby byla ustavena pracovní skupina, nejspíš z užšího vedení, 
k přípravě semináře. 
M. Strašáková požádala, aby jí členové zaslali nosná témata, která by na setkání  
měla zaznít a to nejpozději do 15.1.2011, a dále aby navrhli témata na 
workshopy/pracovní dílny. 
  
 
 
zapsala: Daniela Requette 
ověřil: Libor Bezděk - předseda 


