
Zápis z koordinační rady SP DDM ČR  
 
Termín konání: 19.-20.3. 2009 
Místo konání: Státní archív pro okres Plzeň – sever, Plasy 
Přítomni:  Adamů Miloš, Beránková Marie, Bezděk Libor, Drobny Bronislav, Eichler Jan, 
Heřmanová Jana, Hrbáčková Eva, Janičatová Monika, Kejzlarová Helena, Králíčková 
Kristýna, Křížková Ilona, Machart Jiří, Matouš Ivan, Musil Josef, Němec Miroslav, Ondráček 
Jaroslav, Pavlíková Jana, Píšová Eva, Poláková Jaroslava, Šimůnková Jana, Šverdík Miloslav, 
Tischlerová Eva, Tomalová Eva,Vaškových Josef, Vavřínová Hana 
 
Hosté: Appel Milan, Bartáková Jiřina, Kušková Šárka, Lukešová Vladislava, Veverka Jiří, 
Kuběna Roman (ředitel DDM Stod), Hurt Miroslav (starosta města Plasy) 
 
Program KR: 
1. Závěry celostátního semináře ředitelů v Kroměříži 
2. Příprava realizace projektu Praha patří dětem 
3. Příprava realizace projektu Evropa mladýma očima 
4. Příprava celostátního semináře ředitelů v Teplicích 
5. Aktuální současné otázky  
6. Legislativa 
7. Individuální granty ostatní 
8. Zpráva o činnosti a o hospodaření 2008 
9. Očekávání SVČ z jednotlivých krajů 
10. Další aktuální otázky činnosti SVČ z jednotlivých krajů  
 
Jednání KR SP DDM se uskutečnilo v zasedací místnosti státního archívu pro Plzeň – sever 
v Plasech. 
Všechny přítomné přivítala paní ředitelka DDM Radovánek Kaznějov Eva Tischlerová a 
představila starostu města Plas pana Miroslava Hurta, který nás seznámil s historií i 
současnosti Plas.  
Na programu 19. 3. byla prohlídka detašovaných pracovišť DDM Radovánek Kaznějov 
v Plasích a  to DDM a pracoviště ENVICu, které je umístěno v prostorách Kláštera.  
 
Dále  poradu vedla a řídila předsedkyně Jana Heřmanová 
 
K bodu č. 1 – Závěry celostátního semináře ředitelů v Kroměříži (podíl MŠMT, NIDM, 
KR SP DDM na závěrech CSŘ SVČ)– viz Příloha č.1 
 
K závěrům z workshopu „ Projekty ESF a jejich využití“ – garant byl Ivo Jupa :  
Jana Heřmanová pošle všem DDM dopis ohledně proškolení týmů z jednotlivých DDM  na 
psaní projektů   T: ihned 
Jana Heřmanová  předloží přehled hodnotitelů projektů za SP DDM     T: do týdne 
(MŠMT i jednotlivé kraje by měly proškolovat hodnotitelé projektů. Ty by po proškolení měli 
obdržet osvědčení). 
Workshop  „Pobytové akce“ – K zákonu o dobrovolnictví – v pracovním týmu MŠMT je za 
SP DDM Lída Pohanková, zatím se nic neděje, zákon se bude tvořit.  
Workshop „ Dětské a studentské parlamenty“  - na webové stránky NIDM se během dubna 
zveřejní stávající metodické materiály (metodika zakládání nových parlamentů) a pro 
snadnější komunikaci Databáze fungujících dětských a mládežnických parlamentů v ČR.  



Workshop „Otevřené kluby“ v bodě, kde se píše o krajských normativech, vzhledem ke 
změnám ve Školském zákoně, dojde ke změně v Nařízení vlády o krajských normativech. 
Workshop „Financování činnosti SVČ“ – požadavek z MŠMT (ředitelkou Matuškovou 
vytvořit návrh (systém) jak si představují SVČ své financování, na jakém principu.  
Při diskuzi k tomuto bodu vyplynulo, že členové KR SP DDM nejsou jednotní, a proto se 
domluvili, že večer a část noci využijí k informacím po jednotlivých krajích o tomto 
problému. 
Závěr : Systém financování není žádný. Každý kraj má svůj model. Všechny kraje jsou  
            V současné době spokojeny, až na kraj Vysočina a Jihomoravský. 
Definice Mikina : 
    2 atributy – systém transparentní, průhledný, aby mu všichni rozuměli, neměl by se  
                       v průběhu měnit 

- měl by být předvídatelný  
Názor – vůbec nebýt financovaní výkonově. 
Závěr : Členové KR SP DDM se nedomluví na žádném systému (financování). Je nutno 
přesvědčit p. Matuškovou, že SP DDM nebude vymýšlet  žádný systém financování. 
V každém kraji je v současné době nějaký systém financování, který SVČ vyhovuje. Je 
potřeba ho pouze doladit  tak, aby finance na SVČ šly z MŠMT na kraje účelově vázané 
na SVČ (tak by se dostaly přímo do SVČ). 

 
- Pracovní skupina ve složení Tischlerová, Němec, Píšová, Eichler zpracuje  za SVČ   

        prezentaci …..                                        T: na příští KR podají informaci  
 
k bodu č. 2 - Příprava realizace projektu Praha patří dětem 
Na projekt byl ze strany SP DDM požadavek  300 000,- Kč. SP DDM dostalo pouze 
150 000,- Kč. 
- Organizační tým ve složení Heřmanová, Pohanková, Dvořáková, Bezděk pošle do 6. dubna  
   kompletní informaci o akci všem členům KR SP DDM 
k bodu č. 3 - Příprava realizace projektu Evropa mladýma očima 
KR SP DDM doporučuje oba projekty spojit. 
 
k bodu č. 4 - Příprava celostátního semináře ředitelů v Teplicích 
CSŘ se uskuteční ve dnech 19.-21.listopadu 2009 v Hotelu Panorama v Teplicích. Garanty za 
okr. Teplice jsou Eva Hrbáčková, Krista Sýkorová. Je nutno poslat co nejdříve předběžnou 
objednávku. Nezapomenout, aby dílny zůstaly otevřené, až do  konce termínu na přihlášení 
se.  
k bodu č. 5 - Aktuální současné otázky  
  -  na webu Svět volného času zveřejnit přehled zástupců SP DDM v jednotlivých komisích,  

výborech, radách apod. (např. Pavel Bartoň, ředitel DDM Vsetín – řídící výbor ČNA)  
  -  memoriál Karla Červenky se uskuteční ve dnech 23.-25. 9. na Lipně v Nové Peci. KR SP  
      DDM odsouhlasila dle počtu účastníků příspěvek do 9 000,- Kč (1 se zdržel hlasování –  
      Ivan Matouš, jinak souhlasili všichni přítomní) 
  -  Jana Heřmanová podala informaci o Projektu 50 + . Do něho se přihlásila SVČ  Náchod,                          
      Ivančice, Hluk a Lomnice nad Popelkou 
k bodu č. 6 – Legislativa  
Závěry : 

1) zrušit školní matriku 
2) počítat „předškoláka“ do krajského normativu 
3) přesvědčit MŠMT, aby nedělali normativy pro jednotlivé kraje 



4) netlačit MŠMT, aby vydalo metodický pokyn k vytvoření normativu, ale nechat na 
jednotlivých krajích, aby si stanovily svůj normativ 

5) financovat SVČ dle normativu stanovených krajem  
6) hlavně, aby se finance z kraje dostaly na jednotlivá SVČ 
Do katalogu prací  se podařilo dát do 12. plat. třídy Pedagog VČ větu : Komplexní tvorba, 
podpora a realizace mezinárodních projektů v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na 
tvorbě metodik 

 
k bodu č. 7 -  Individuální granty ostatní 
 
k bodu č. 8 -  Zpráva o činnosti a o hospodaření 2008 
Přehled neplatičů za r. 2008 vypracuje Jana Heřmanová  T: jako příloha tohoto zápisu 
Faktury na zaplacení za r. 2009 pošle hospodářka SP DDM všem SVČ  T: do konce dubna. 
 
k bodu č. 9 -  Očekávání SVČ z jednotlivých krajů 
 
k bodu č.10 - Další aktuální otázky činnosti SVČ z jednotlivých krajů  
Ředitel DDM hl.m. Prahy – Mgr. Libor Bezděk podal informaci o březnové mezinárodní 
konferenci k dobrovolnictví. Z této konference bude vydán sborník. 
Dále podal informaci o setkání ….. Všem členům KR SP DDM pošle e-mailem akce do 
zahraničí. 
 
Různé - 

- 19. 3. večer přijeli na zasedání KR SP DDM ředitel NIDM Jiří Veverka a vedoucí 
NICM Šárka Kušková, kteří seznámili přítomné s projektem NIDM „Klíče pro život“. 
Šárka Kušková hovořila o Informačním systému mládeže v ČR, o jeho Koncepci. Při 
NICM je vytvořena Koordinační rada, ve které jsou zástupci MŠMT, NIDM, V. 
Kopeček, Z. Šolc a zástupce za KR SP DDM L. Pohanková. V ČR je na 40 ICM , 
které pracují  při asi 20 NNO a 20 SVČ. Oficiálně není ICM v Plzni a 
v Moravskoslezském kraji.  

- Členové KR SP DDM zjistí, jaká ICM, Infobody pracují v  jejich kraji  T: co nejdříve 
- Š. Kušková zašle požadavek s charakteristikou ICM a Infobodu Janě Heřmanová  
      T. do 30. 4. 
  - dne 20. 3. se zasedání KR SP DDM zúčastnila vedoucí ONV Vlaďka Lukešová, která   
     přítomné seznámila s klíčovými aktivitami Projektu Klíče o život a to hlavně s oblastí    
     Vzdělávání. Tato klíčová aktivita začíná v současné době (od 1. 4.) pouze částmi  
     průřezová témata (Inkluze dětí se speciálně vzdělávacími potřebami; Mediální výchova  
     a medializace; Multikulturní výchova; Zdravé klima zájmového a neformálního    
     vzdělávání; Participace a informovanost, výchova k aktivnímu občanství; Výchova k    
     dobrovolnictví) a doplňkové pedagogické studium. Ostatní části vzdělávání – funkční  
     studium a průběžné vzdělávání začne od prosince 2009. 
     Při  NIDM – oddělení neformálního vzdělávání pracují v jednotlivých krajích  
     koordinátoři vzdělávání. Tito koordinátoři zatím nejsou  v  kraji  Jihočeském,  
     Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském,  Pardubickém, Zlínském. Bylo by  

           dobré, kdyby si na svých poradách v jednotlivých krajích ředitelé SVČ zvolili svého  
           zástupce – koordinátora vzdělávání.  T:  do konce dubna 2009. 
   
      PŘÍŠTÍ  SETKÁNÍ KR SP DDM se uskuteční 14. - 15. května 2009 na  základně  
      DDM hl.m. Prahy –  Lhotka u Mělníka      
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


