
 

 

Příloha č. 1: 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2017 
Město Prachatice získalo v minulosti ohodnocení v kategorie „C“. Udržet tuto pozici 

 a rozvíjet ji je velmi náročné.  

Realizace MA21 v každém městě hodnocena podle kritérií, která musí v daném roce město 

splnit, aby obhájilo kategorii. Splněna musí být i všechna kritéria nižší kategorie. 

Kategorie D - začátečníci 

Kritérium č.1 Organizační struktura: 

1.1. Zodpovědný politik pro MA21  

 Mgr. Hana Mrázová 

1.2. Koordinátor MA21  

 MVDr. Marie Peřinková 

1.3. Neformální skupina pro MA21 

 ustanovena komise 

Kritérium č.2 Zapojování veřejnosti: 

2.1. Plánování s veřejností 

 Fórum Zdravého města, 16.2.2017, 118 přítomných, 

 Veřejné projednání rekonstrukce budovy - Dům Křižovatka u parku 16. 6. 2017 

Kritérium č.3 Činnosti a výstupy: 

3.1. Aktualizace www stránky k MA21  

 hodnotí se povinně zveřejňované informace, aktuálnost 

3.2. Zprávy k MA21 v médiích -4 články za rok 

 Prachatické Dny zdraví spolupořádal i oblastní spolek ČČK 

 Studenti gymnázia představili svou fiormu, dostali se do celostátní database 

 Anketa po Fóru přinesla zajímavé výsledky 

 Týdnu mobility dominuje heslo Sdílením vpřed! 

Za rok 2017 připravila koordinátorka 38 tiskových zpráv. Další zprávy zpracovala Hana 

Rabenhauptová, některé z nich byly zveřejněny na webu města v sekci sociální oblast. 

Kritérium č.4 Spolupráce tří sektorů: 

4.1. Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci 

MA21 

 Prachatické Dny zdraví -  
 Evropský týden mobility  

 

Kategorie C – stabilizace 

Tato kategorie se od předchozí odlišuje zejména propracovanější organizační strukturou, 

politickým zastřešením a vyšší mírou participace obyvatel, jež celý proces MA21 

zabezpečují. 

Základní podmínky pro Kategorii C: 
- je zpracován / aktualizován Profil MA21 za stávající kalendářní rok 

1
, 

- účast na veřejném fóru dosahuje min. 50 osob (města, městské části, kraje) nebo min. 30  

osob (malé obce, mikroregiony, MAS), 

- kvalita činnosti uchazeče není zpochybněna závažnými problémy či porušením principů 

udržitelného rozvoje v postupu municipality ani závažnými problémy v komunikaci 

s veřejností a místními partnery. 

 Stupeň pokročilosti pro Kategorii C: 
/ označení hvězdičkami - citace Zásad MA21 / 



Stupeň pokročilosti pro kategorii C je vyjádřen počtem jedné až tří hvězdiček, které jsou 

součástí označení dosažené kategorie.  Hvězdičky vyjadřují počet zpracovaných témat Auditu 

UR podle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21. 

Audity musejí být doloženy v DB MA21 vyplněním kritéria 21.1 za aktuální kalendářní 

rok a jejich kvalita je posouzena PS MA21. 

 

Kritérium č.5 Oficiální orgán pro MA21: 

5.1. Orgán rady nebo zastupitelstva pro MA21 

 Komise Zdravého města a MA21, životního prostředí a environmentální výchovy 

5.2. Dokument k MA21 schválený zastupitelstvem 

 Deklarace MA21 - schváleno 25.5.2009 

Kritérium č.6 Informace, vzdělávání a osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21: 

6.1. Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a MA21 

 Den Země 

 Dny zdraví 

 Světový den bez tabáku 

 Týden udržitelného rozvoje 

 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 

6.2. Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo 

veřejnost (mimo kampaň) 

 školení k udržitelnému rozvoji pro studenty gymnázia, 16. 2. 2017 

Kritérium č.7 Sledování a hodnocení procesu MA21: 

7.1. Pravidelná zpráva a akční plán zlepšování 

 Zpráva schválena v RM dne 27. 3. 2017 

Kritérium č.8 Finanční podpora MA21: 
8.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování radou nebo 

zastupitelstvem města/obce [možno jednorázová podpora, případně systematická podpora 

 Ekompilace tour – podpora třídění odpadu 

Kritérium č.9 Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji města: 

10.1. Pořádání veřejného fóra 

 Fórum proběhlo dne 16. února 2017, zúčastnilo se 118 občanů 

Kritérium č.10 Certifikované proškolení koordinátora MA21: 

11.1. Zapojení koordinátora do akreditovaného vzdělávání 

 koordinátorka absolvovala Jarní a letní školu NSZM 

 Zlatý certifikát – zkoušky v roce 2012, každoročně e- test 

Kritérium č.11 Audity udržitelného rozvoje: 

 životní prostředí 

 kultura a místní tradice 

 sociální prostředí 

 

  

Důležitým aktem je Fórum Zdravého města, včetně ankety občanů, plán zlepšování 

a plánované aktivity.  

V rámci Plánu zlepšování byly připraveny následující aktivity: 

 Vzdělávání členů komise 

 Medializace Zdravého města 

 Motivace k podpoře třídění 

 Hledání externích finančních zdrojů 

 Účast na celostátních soutěžích a kampaních 

 Obhájení kategorie C a snaha o získání kategorie B 

 Hledání příkladů dobré praxe (www.dobrapraxe.cz a www.nszm.cz) 

http://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=0mLlwyErMZM%3d&tabid=94&mid=438&language=cs-CZ
http://ma21.cenia.cz/Formul%C3%A1%C5%99ekrit%C3%A9ri%C3%ADMA21/KategorieAdlouhodob%C3%BDproces/21PrincipyURvpraxi/211StavURzpohleduodborn%C3%ADk%C5%AF/tabid/232/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.dobrapraxe.cz/
http://www.nszm.cz/


Koordinátorka Zdravého města MVDr. Peřinková byla proškolena v rámci Jarní školy NSZM 

v Třebíči a Letní školy NSZM v Moravské Třebové – důležité k obhájení pozice C. 

 

Aktivity v rámci projektu Zdravé město: 

 FZM -16. 2. 2017 

 Den Země – ve spolupráci s partnery, celotýdenní kampaň 

 Dny zdraví – cyklus seminářů 

 Férová snídaně 

 Světový den bez tabáku - 31. 5. 2017 

 Týden udržitelného rozvoje  

 Evropský týden mobility – celotýdenní kampaň ve spolupráci s partnery 

 Konference NSZM v Praze - 7. 12. 2017 

 

Příloha č. 2 

 

Vyhodnocení plnění Plánu zlepšování na rok 2017 
 

Termín plnění do 31. 12. 2017 

Zodpovědnost:  Mgr. Hanka Mrázová, MVDr. Marie Peřinková, Hanka Rabenhauptová, 

Mgr. Lenka Houšková 

                           

Účast: partneři 
 

a) Medializace Zdravého města Prachatice, průběžné zprávy do kabelové televize, 

regionálního i místního tisku. 

splněno 

b) Pokusit se o získání externích finančních zdrojů, zapojení se do celostátní soutěže. 

splněno částečně 

c) Zapojení do celostátních komunitních kampaní – ve spolupráci s partnery 

Den Země (22. duben), Světový den bez tabáku (31. května), Evropský týden 

udržitelného rozvoje (30. května až 5. června), Evropský týden mobility, Den bez aut 

(16. až 22. září), Dny pro neziskový sektor Prachaticích – říjen 2017,  

splněno 

d) Zajištění účasti koordinátora ZM a MA21 na akreditovaném vzdělávání NSZM, při 

Jarní, Letní a Podzimní škole NSZM  

splněno částečně 

e) Obhájení kategorie “C“ kritérií MA21 a plnění některých kritérií z kategorie B, 

provedení auditů min. 3 oblastí udržitelného rozvoje- životní prostředí, sociální oblast, 

kultura a místní tradice 

splněno 

f) Plánování s veřejností – uspořádání 4 kulatých stolů na nejdůležitější témata  

splněno částečně, 2 kulaté stoly 

g) Zpracování příkladu dobré praxe do celostátní databáze, fiktivní firma – gymnázium 

Prachatice 

splněno 

Termín plnění do 31. 12. 2017 

Zodpovědnost:  Ing. Radka Kutláková, Mgr. Lenka Houšková  

h) Zpracování Plánu rozvoje sportu ve městě – podnět z FZM 2016 

rozpracováno, schválení v roce 2018 

Termín plnění do 31. 12. 2017 



Zodpovědnost:  MVDr. Marie Peřinková 

i) Příprava projektu Naučné stezky ptačích budek Bohuslava Nauše  

zahájena příprava, nepodařilo se najít finanční prostředky 

 

 

 


