
 

Vyhodnocení Plánu zlepšování na rok 2022 pro Zdravou Obec Skotnice a 
místní Agendu 21 
 
 

1. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaní 
 

● Den Země (duben) - úklid podél řeky Lubiny + místní skládky 
 

Termín: 22. 4. 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: Slumeko 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

Dne 23. dubna 2022 proběhl společný úklid obce Skotnice podél řeky Lubiny. Zúčastnilo se 
přibližně 20 rodin s dětmi. Úklid byl zakončen společným posezením s opékáním.   

 
● Světový den bez tabáku (květen) - výtvarná výzva pro děti, výstava  

 
Termín: 30. 5. 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: Michaela Čechová – výtvarný kroužek šikulové 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

Tato aktivita nebyla realizována. V roce 2022 byla obec úspěšná v projektu “Obec přátelská 
rodině 2022”, díky čemuž došlo k pozměnění plánovaných aktivit. Realizované aktivity jsou 
vypsány níže. 

 
● Národní Dny bez úrazů (červen) - projektový den ve spolupráci se záchranáři 

 
Termín: červen 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: MŠ Skotnice 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

Tato aktivita nebyla realizována. V roce 2022 byla obec úspěšná v projektu “Obec přátelská 
rodině”, díky čemuž došlo k pozměnění plánovaných aktivit. Realizované aktivity jsou vypsány 
níže. 
  



 

● Evropský týden mobility (září) - cyklohrátky pro děti, BESIP 
 

Termín: září 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: Spolky: Skrojek, z.s.; Městská policie,  
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

Tato aktivita nebyla realizována. V roce 2022 byla obec úspěšná v projektu “Obec přátelská 
rodině”, díky čemuž došlo k pozměnění plánovaných aktivit. Realizované aktivity jsou vypsány 
níže. 

 
● Dny zdraví (říjen) - cvičení pro různé skupiny obyvatel, tělesná měření 

 
Termín: 31. 10. 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: KHS 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

Tato aktivita nebyla realizována. V roce 2022 byla obec úspěšná v projektu “Obec přátelská 
rodině”, díky čemuž došlo k pozměnění plánovaných aktivit. Realizované aktivity jsou vypsány 
níže. 
 
V roce 2022 byly v obci Skotnice realizovány tyto aktivity v rámci projektu “Obec přátelská rodině 
2022”.  
 
Podpora rodin s dětmi, prevence rizikového chování 
 

Besedy pro rodiče se speciální pedagožkou Mgr. Marií Komárovou 

● 23. března – Jak vést děti k samostatnosti I 
● 4. května – Jak vést děti k samostatnosti II 
● 21. září – Asertivita – pravidla efektivní komunikace 
● 19. října - Mgr. Marie Komárová: Jak být dobrá máma, dobrý táta 
● 16. listopadu - Mgr. Marie Komárová: Pravidla mezigenerační spolupráce, řešení 

konfliktních situací 
 

Besedy pro rodiče s Mgr. Štěpánkou Vontrobovou 

● 21. dubna – Hýčkací komunikace ve vztazích v rodině 
● 26. května – Tresty nebo důsledky? 
● 8. září – Hrajeme si s emocemi 



 

● 6. října - Mgr. Štěpánka Vontrobová: Regenerace a wellbeing pro ženy 
 

Akce pro veřejnost, rodiny s dětmi 

● 4. října – Lesní mysl – procházka přírodou doplněná o cvičení trénující všímavost, 
Stromov, z.s. 

● 12. října – Lesní mysl – procházka přírodou doplněná o cvičení trénující všímavost, 
Stromov, z.s. 

● 6. listopadu – Cvičí celá rodina 
● 13. listopadu – Muzikohrátky 
● 27. listopad – Cvičí celá rodina 
● 10. prosince – Vánoční tvoření pro celou rodinu 
● 11. prosince – Muzikohrátky 

 
 

 
2. Příprava, realizace a vyhodnocení Veřejného Fóra 

 
● Definování priorit obce ve spolupráci s veřejností 

 
 Termín: květen/červen 2022 
 Zodpovídá: koordinátor a politik 

Partneři: spolky, restaurace, MŠ 
 Ukazatel: ověření výstupů 
 Kritérium: 2.1 
 
Ve středu 8. června se setkali občané Skotnice na veřejném fóru, aby diskutovali otázku: Kam 
má směřovat naše obec? Společně přinášeli návrhy a bylo definováno 10 příležitostí pro obec 
Skotnice. 
 

3. Plánování s veřejností – kulatý stůl – tematicky zaměřený (dle výstupů z Fóra) 
 
Termín: podzim 2022 

 Zodpovídá: koordinátor a politik 
 Spolupráce: obecní úřad 

Partneři: spolky, restaurace 
 Ukazatel: ověření výstupů 
 Kritérium: 2.1 
 
Tato aktivita nebyla v roce 2022 realizována.  
 

 
  



 

4. Propagace projektu ZO a MA21 veřejnosti 
 

● Vytvoření loga ZO a MA21 Skotnice 
● Aktualizace webových stránek 
● Medializace ve zpravodaji 
● Průběžné přidávání příspěvků o průběhu projektu ZO a MA21 
● Příprava a distribuce informačních a propagačních materiálů 

 
Termín: 31. 10. 
Zodpovídá: koordinátor, politik 
Spolupráce: obecní úřad a partneři 
Ukazatel: scany článků, webové odkazy 
Kritérium: 3.1, 3.2 

 
V rámci této aktivity bylo vytvořeno a schváleno logo Zdravé obce Skotnice. Byly průběžně 
dávány příspěvky na Facebookový profil obce Skotnice, vyšel článek ve Skotnickém zpravodaji, 
který informoval o proběhlých aktivitách roku 2021. Aktualizace webových stránek probíhá, měly 
by být spuštěny na jaře 2023. 
 

5. Vzdělávání k UR – zastupitelstvo (školí nszm) nebo veřejnost (může být cokoliv, co 
nás zajímá, pro jakoukoliv skupinu) 

 
Termín:  podzim 2022 
Zodpovídá:  koordinátor, politik 
Kritérium: 7.2 
 

V průběhu měsíce října a listopadu byla ke shlédnutí v parku před obecním úřadem instalace 
výstavy na stromech nesoucí název „Kávová krize“, která přibližovala návštěvníkům podmínky 
pěstování a výroby kávy. Výstava byla součástí celonárodní kampaně organizace Fairtrade 
Česko a Slovensko. 

 
6. Certifikované vzdělávání koordinátora  

● účast na školách NSZM ČR 
● Školení v rámci MA21 

 
Termín: 31.10. 2021 
Zodpovídá: obec, NSZM 
Ukazatel: certifikát o absolvovaném školení 
Kritérium: 10.1 
 

Koordinátorka absolvovala akreditovanou Jarní školu NSZM v Třebíči. 
 

7. Hodnotící zpráva za rok 2021 a plán zlepšování na rok 2022 
 



 

Termín: 31. 12. 2022 
Zodpovídá: koordinátor, politik 
Ukazatel: schválená hodnotící zpráva a plán zlepšování zastupitelstvem 
Kritérium: 5.1 
 

V lednu 2022 schválilo Zastupitelstvo obce Skotnice Plán zlepšování na rok 2022 a bylo 
seznámeno s Hodnotící zprávou za rok 2021.  

8. Zapojování občanského, podnikatelského sektoru a veřejné správy do aktivit obce 
● Prázdninové dopoledne pro školáky (jarní prázdniny) – obec, Skrojek, z.s. 
● Projekt Houpačky ve Skotnici – celoročně 
● Vzdělávání pro maminky / ženy – celoročně 
● Setkávání seniorů – celoročně 
● Prorodinné aktivity:  

○ Dětský maškarní ples – březen 2022 
○ Výroba ptačích budek – březen 2022 
○ Obecní Velikonoce – duben 2022 
○ Čarodějnické odpoledne – duben 2022 
○ Rodinná odpoledne u příležitosti zahájení a ukončení letních prázdnin 
○ Lampionový průvod – listopad 2022 
○ Mikulášská nadílka – prosinec 2022 

● Sousedská slavnost (Zažít obec jinak) - září 2022 
● Aktivity MŠ – zimní olympijská stezka, jarní stezka 
● Fotbalový klub – sportovní ples, zimní soustředění žáků 

Termín: 31. 12. 2022 
Zodpovídá: koordinátor, politik 
Spolupráce: úřad, podnikatelé, partneři, spolky, občané 
Ukazatel: zprávy o aktivitách 
Kritérium: 4.1 
 

Během roku 2022 byly zrealizovány všechny výše zmíněné aktivity.  
 

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem Obce Skotnice dne … 2022 usnesením č.  dne … 
2022. 

 


