
  

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 
PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ na rok 2020 

1 

 

 

 

ÚVOD 

Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být 

v daném roce, v rámci projektu Zdravého města a místní Agendy 21 (PZM a MA21), 

dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 

pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti 

realizace. Důraz je kladen na inovace – tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku 

zavádí nově, případně se jakkoli rozvíjí. Zmiňuje i každoročně se opakující aktivity. Slouží 

jako podklad pro stanovení výše rozpočtu pro aktivity projektu z rozpočtu města a pro 

přípravu žádosti o granty/dotace. 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

Konání Školního fóra v ZŠ Rosice dle metodiky NSZM ČR 

Termín:   březen 2020 

Odpovědnost:  politik PZM a MA21 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21, komise PZM a MA21 

Anotace:  Jedná se o formu tzv. komunitního projednávání, cílem je získat od 

žáků co nejširší zpětnou vazbu na rozvoj školy a města. Jsou 

diskutovány problémy, ale i nápady na zlepšení. S výstupy z fóra pak 

pracuje vedení školy, i města. 

Indikátory:   zápis z akce, fotodokumentace 

 

Konání projektu „Děti pro své město“ 

Termín:   jaro 2020 

Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce:  komise PZM a MA21 

Anotace:  Jak vnímají své město jeho nejmladší obyvatelé, čeho si všímají a s co 

bychom pro ně mohli ve městě zlepšit? To jsou otázky, které vzejdou 

z aktivit žáků rosických MŠ.  

Indikátory:   zápis z akce, fotodokumentace 
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Prezentace činnosti a výstupů projektu ZM a MA21 

Termín:   během celého roku (nejpozději do 30. 11. 2020) 

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Anotace: Aktualizovat webové stránky s informacemi o plánovaných i 

probíhajících aktivitách, zveřejňovat zápisy z jednání komise PZM a 

MA21. 

 Uveřejňovat zprávy o PZM a MA21 v místních a regionálních médiích 

minimálně 4x za rok. 

Indikátory:  upravená aktuální webová stránka, publikované články 

 

Pořádání soutěže „Kvetoucí Rosice“ 2020 

Termín:  vyhlášení v dubnu 2020, registrace do soutěže červen – srpen 2020, 

vyhodnocení září – říjen 2020, vyhlášení vítězů v jednotlivých 

kategoriích – říjen 2020.  

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Anotace:  Soutěž se snaží motivovat občany ve snaze zkrášlit si okna, balkóny a 

předzahrádky a podílet se tak na dojmu kvetoucího města. Výherci 

jsou odměněni dárkovými poukazy na nákup zahradnického zboží od 

místního podnikatele. 

Indikátory:  vyhlášení v měsíčníku Rosa a na webové stránce ZM, vyhodnocení 

odbornou porotou 

 

Pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji se zapojením neziskového 

a podnikatelského sektoru 

Termín:  do konce října 2020  

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Anotace:   

 Den Zdraví – konec března 2020 (hlavní partner – SVČ Rubiko) – zejména 

pohybové aktivity v prostorách KIC a SVČ + dílčí aktivity příspěvkových organizací 

v průběhu celého roku. 

 Den Země – druhá polovina dubna 2020 – podobný scénář kampaně jako 

v roce 2019 – zapojení příspěvkových organizací a spolků města. 

 Ukliďme Rosice – konec března 

 Den bez aut – 22. 9. 2020 

Indikátory:  pozvánky, plakáty, tisková zpráva, fotodokumentace, reportáže 
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Pro zdravý dětský úsměv 

Termín:   během celého roku v několika termínech 

Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Anotace: Návštěva dentální hygienistky na pracovištích MŠ a praktická ukázka 

správného čištění zubů, včetně upozornění na nejčastější chyby a 

nešvary. 

Indikátory:  zápis z akce, fotodokumentace 

 

Projednání Hodnotící zprávy a schválení Plánu zlepšování zastupitelstvem města 

Termín:  probíhá každoročně, vždy na jednání prosincového zastupitelstva  

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Anotace:  Hodnotící zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách dle Plánu 

zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města. Slouží také 

jako informační zdroj pro partnery, spolupracující organizace a další 

zájemce o PZM a MA21. 

Indikátory:  zastupitelstvo schválí Plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2021 a 

vezme na vědomí Hodnotící zprávu PZM a MA21 za rok 2020 

 

Absolvování akreditovaného vzdělávání koordinátora a politika ZM v rámci tzv. 

škol NSZM ČR 

Termín:  dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2020 (jarní, letní a podzimní škola)  

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Anotace:  Koordinátor je povinen, dle metodiky NSZM ČR, zvyšovat svoji 

kvalifikaci. 

Indikátory:  zprávy z pracovních cest, certifikáty 

 

Aktivní spolupráce v rámci projektu Zdravý Jihomoravský kraj 

Termín:  průběžně  

Odpovědnost:  politik PZM a MA21 

Spolupráce:  koordinátor PZM a MA21 

Indikátory:  účast na setkání pro koordinátory na JMK – zápisy ze setkání 

 

Podpora pravidelných i jednorázových aktivit ve spolupráci se ZŠ, MŠ, SVČ 

Rubiko, RC Kašpárkov, KIC a Klubem seniorů 

Termín:  průběžně 

Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce:  komise PZM a MA21 

Anotace:  PZM a MA21 aktivně podporuje činnost spolupracujících sdružení. 

Indikátory:  zápisy z akcí, fotodokumentace 
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NOVÉ CÍLE V ROCE 2020 

 
Vytvoření projektu „Poznávací hra Rosice“  

Termín:   březen - duben 2020 

Odpovědnost:  koordinátor PZM a MA21 

Spolupráce:  Komise PZM a MA21 

Anotace:  Bonusová aktivita pro turisty i obyvatele Rosic.  

Indikátory:   pracovní listy, umístění tajných schránek 

 

Přednáška pro zaměstnance MěÚ Rosice nebo p. o. města Rosice 

Termín:   2. polovina roku 2020 

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Spolupráce:  Komise PZM a MA21 

Indikátory:   zápis z akce, fotodokumentace 

 

Zvelebení části prostoru v Rosicích 

Termín:   do konce roku 2020 

Odpovědnost:  koordinátor a politik PZM a MA21 

Spolupráce:  Komise PZM a MA21 

Anotace:  Návrh pro zvelebení malé časti ve městě – umístění lavičky, dětského 

prvku nebo vybudování bylinkové zahrady. V případě kladných ohlasů 

je v plánu pokračovat v této aktivitě i další rok.  

 

Plán zlepšování na rok 2020 navrhla a projednala Komise ZM a MA 21, plán zpracovala 

koordinátorka projektu ZM a MA 21 Ing. Kateřina Sůkalová. 


