
Příloha č. 2  

 

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2019 

Akční plán zlepšování místní Agendy 21 

 

 
Vysvětlivky k záhlaví tabulky:  

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2019. 

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2019. 

Ukazatel – hledisko, dle kterého bude posuzována úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis. 

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2019 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). 

Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele. 

 

 

Zkratky: 

JMK – Jihomoravský kraj 

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje 

PZK – Projekt Zdravý kraj 

MA21 – místní Agenda 21 

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ 

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet 

NSZM – Národní síť zdravých měst 

PČR – Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravský kraj, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence 

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce 

OKŘ – odbor kancelář ředitele 

CSR – pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti 

 

 

 



 
ADMINISTRATIVA A PUBLICITA 
 

Doplňování údajů o aktivitách JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a Informačního systému MA21 je základní podmínkou pro 

posuzování míry naplňování kritérií při aplikaci nástroje MA21 v JMK organizací CENIA, která informační systém spravuje. Dalšími nezbytnými 

podmínkami pro úspěšnou realizaci projektu je jeho dostatečná publicita (tj. zejména správa internetových portálů a příspěvků na sociální síti 

Facebook). Cílem zlepšení je přiblížit se „vyšším“ kategoriím hodnocení způsobu uplatňování nástrojů doporučených NSZM a MA21 v JMK 

a průkaznost aktivit realizovaných JMK. Dalším cílem je zviditelnění PZK na veřejnosti formou aktivního využití prostředí internetu. 

 

Č. Aktivita Termín Garant Ukazatel  Cílový stav  

Pravidelně se opakující aktivity: 

1. úhrada příspěvku JMK za členství 

v NSZM ve výši 99.000 Kč 

31.1.2019 K-PZK výpis z bankovního účtu JMK uhrazeno 

2. vyhodnocení plánu aktivit PZK a MA21 

za rok 2018 a vytvoření nového plánu 

pro rok 2019 

31.1.2019 K-PZK materiál k projednání RJMK a ZJMK schválení 

materiálu 

3. Doplňování níže uvedených údajů za 

JMK do Dataplánu NSZM: 

₋ osoba odpovědného politika 

₋ vyhodnocení plánu PZK a MA21 za 

rok 2018 

₋ plán PZK a MA 21 na rok 2019 

₋ aktualizace údajů o koncepčních 

dokumentech JMK 

₋ příklady dobré praxe 

₋ údaje o realizaci systému kvality 

v rámci KrÚ 

 

31.3.2019 

 

31.3.2019 

31.3.2019 

 

31.12.2019 

31.12.2019 

 

31.12.2019 

K-PZK záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na 

https://terminal.dataplan.info/cz/jmk 

 

 

1 zápis 

 

1 zápis 

1 zápis 

zápisy dle 

skutečnosti 

dtto 

 

4 zápisy 

4. Doplňování níže uvedených údajů do 

Informačního systému MA21: 

₋ potvrzení zájmu o registraci 

₋ osoba odpovědného politika 

₋ schválení dokumentu k MA21 

 

 

31.3.2019 

31.3.2019 

31.3.2019 

K-PZK záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu 

JMK) na https://ma21.cenia.cz 

 

 

1 zápis 

1 zápis 

1 zápis 



₋ existence neformální skupiny pro 

MA21 

₋ zprávy o MA21 v médiích 

 

31.12.2019 

31.12.2019 

 

1 zápis 

4 zápisy 

5. správa portálu PZK a MA21 31.12.2019 

 

K-PZK zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy 

z jednání, zajímavé odkazy apod.) na  

https://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz 

 

 

12 příspěvků 

6.  správa profilu PZK na Facebooku 31.12.2019 

 

K-PZK zveřejněné příspěvky  

počet „líbí se“ 

25 příspěvků 

25 líbím se ti 

7. správa portálu projektu Bezpečně 

v kyberprostoru 

31.12.2019 

 

PČR zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy 

z jednání, zajímavé odkazy apod.) na  

https://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/ 

 

 

10 příspěvků 

8. správa portálu projektu Proč říci NE 

cigaretám 

31.12.2019 

 

K-NC zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy 

z jednání, zajímavé odkazy apod.) na  

http://necigaretam.cz 

 

 

5 příspěvků 

9. publikování informací ve Vnitřním 

zpravodaji KrÚ 

31.12.2019 

 

K-PZK zveřejněné články  

5 příspěvků 

10. jednání pracovní skupiny PZK (dle 

stanov schválených RJMK minimálně 

2x ročně) 

31.12.2019 

 

K-NC počet uskutečněných setkání 

zápisy nebo prezentace ze setkání 

počet účastníků na jednotlivých setkáních 

2 setkání 

2 zápisy 

do výše počtu 

členů pracovní 

skupiny 

Návrh na zlepšování: 

11. publikování článků v newsletteru JMK 

pro obce a příspěvkové organizace 

31.12.2019 

 

K-NC zveřejněné články 2 články 

 

 
  



SPOLUPRÁCE SE ZDRAVÝMI MUNICIPALITAMI 
 

Rozvíjení spolupráce s municipalitami, které se zapojily do PZK, je stěžejní náplní tohoto projektu. JMK vychází z předpokladu, že pokud má 

zájem být „zdravým krajem“, musí se skládat ze „zdravých“ jednotek – obcí, měst a svazků obcí. Důraz na spolupráci s municipalitami je zásadní 

z toho důvodu, že obce a města jsou těmi správními jednotkami, které jsou občanům kraje nejblíže. Cílem zlepšení je užší spolupráce se zdravými 

municipalitami, osobní setkávání s koordinátory zdravých municipalit či zvýšení jejich informovanosti o možnostech podpory ze strany JMK 

a o PZK obecně. Stěžejním tématem PZK pro rok 2019 jsou vzdělávací aktivity zaměřené na zdravý životní styl, a proto bude na podporu akcí 

tohoto charakteru kladen zvláštní důraz. 

 

Č. Aktivita Termín Garant Ukazatel  Cílový stav  

Pravidelně se opakující aktivity: 

1. dotační program Zdravé municipality 

JMK 2019 

 

31.12.2019 

 

 

OKŘ počet podaných žádostí o dotaci 

 

 

 

celkový objem schválených dotací 

 

 

do výše počtu 

municipalit 

zapojených do 

PZK 

do výše částky 

vyčleněné na 

dotační program 

2. hromadná setkání se zástupci 

municipalit zapojených do PZK 

 

31.12.2019 K-PZK počet uskutečněných setkání 

zápisy nebo prezentace ze setkání 

počet účastníků na jednotlivých setkáních 

2 setkání 

2 setkání 

do výše počtu 

municipalit 

zapojených do 

PZK 

3. individuální setkání se zástupci 

municipalit zapojených do PZK 

31.12.2019 K-PZK počet setkání 4 setkání 

4.  projekt Aleje života (výsadba dřevin 

v obcích a jejich okolí) ve spolupráci se 

spolkem Větvení 

31.12.2019 

 

K-PZK 

Větvení 

počet vysázených alejí v obcích a jejich okolí 1 alej 

5. nabídka vzdělávacích akcí zaměřených 

na zdravý životní styl pro zájemce ze 

strany municipalit 

31.12.2019 

 

K-PZK konkrétní zaměření vzdělávací akce  

 

počet účastníků vzdělávací akce 

2 témata za rok 

 

dle velikosti obce 



(K-PZK zvolí témata jednotlivých 

vzdělávacích akcí a osloví obce 

zapojené do PZK s konkrétní nabídkou; 

realizace akce bude hrazena 

z prostředků JMK nad rámec dotačního 

programu pro zdravé municipality)  

 

počet obcí, které využijí nabídky 

 

do výše počtu 

municipalit 

zapojených do 

PZK 

6. uspořádání akce Vesnice roku 31.12.2019 

 

ORR udělení cen (stuh) vítězným obcím 5 cen 

7. uspořádání akce Jihomoravské dožínky 30.9.2019 

 

ORR udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní 

Moravy. 

2 ceny 

Návrh na zlepšování: 

8. newsletter pro municipality zapojené do 

PZK 

31.12.2019 

 

K-PZK počet vydání newsletteru 5 vydání 

 

 
  



 

AKCE ZAMĚŘENÉ NA ZAMĚSTNANCE KRÚ 
 

Pořádání vzdělávacích akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a ochrany životního prostředí (semináře zaměřené např. na zdravý 

životní styl, poskytování první pomoci, ekologické nakládání s odpady apod.) s cílem podpořit zdravotní gramotnost zaměstnanců KrÚ 

a informovanost o tématech spadajících do oblasti udržitelného rozvoje. Stěžejním tématem PZK pro rok 2019 jsou vzdělávací aktivity zaměřené 

na zdravý životní styl, a proto bude na akce tohoto charakteru kladen zvláštní důraz. Cílem zlepšení je dosáhnout užší spolupráce s odvětvovými 

odbory KrÚ a zvýšení míry jejich zapojení se do aktivit PZK. 

 

Č. Aktivita Termín Garant Ukazatel  Cílový stav  

Pravidelně se opakující aktivity: 

1. propagace myšlenek kampaně JMK 

 #KrajBezPlastu u zaměstnanců KrÚ 

 

31.12.2019 

 

 

CSR 

K-PZK 

 

nové návrhy na opatření 

vzdělávací aktivity (semináře, prezentace) 

počet účastníků 

3 návrhy 

1 seminář 

100 osob 

2. propagace fairtradeových a regionálních 

potravin 

 

31.12.2019 K-PZK zdravá snídaně 

počet účastníků 

1 snídaně 

100 osob 

3. vzdělávací aktivity zaměřené na zdravý 

životní styl a udržení dobrého fyzického 

i psychického zdraví 

31.12.2019 K-PZK seminář, školení, workshop 

počet účastníků vzdělávacích aktivit 

 

3 vzdělávací akce 

200 osob 

4. uspořádání akce „Daruj krev s JMK“  30.6.2019 K-PZK počet dárců krve 

počet nových dárců 

20 osob 

5 osob 

5.  kurzy první pomoci 30.6.2019 K-PZK kurz 

počet účastníků kurzu 

4 kurzy 

80 osob 

Návrh na zlepšování: 

6. průzkum možností spolupráce na 

aktivitách PZK mezi K-PZK a 

odvětvovými odbory KrÚ 

30.6.2019 K-PZK počet oslovených odborů 

počet uskutečněných jednání 

počet nových aktivit PZK 

6 odborů 

2 jednání 

6 aktivit 

 

  



AKCE VE SPOLUPRÁCI S PARTNERSKÝMI SUBJEKTY, AKCE ZAMĚŘENÉ NA VEŘEJNOST, CELOSTÁTNÍ KAMPANĚ 
 

Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty jsou důležitou složkou při uplatňování kritérií MA21 a naplňování myšlenky partnerství s ostatními 

subjekty veřejné správy, neziskovým i soukromým sektorem. V případě celostátně vyhlašovaných kampaní se může jednat jak o zapojení se do 

kampaní vyhlašovaných NSZM (např. Evropský týden mobility), tak o připojení se ke kampaním jiných organizací, např. Světové zdravotnické 

organizace (např. Informační kampaň ke světovému antibiotickému dni, Světový den boje proti AIDS apod.). Součástí akcí zaměřených na 

veřejnost jsou zejména preventivní programy realizované v rámci PZK, jako je Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet a Proč říci 

NE cigaretám. Cílem zlepšování je vyšší medializace kampaní světové zdravotnické organizace v rámci KrÚ i směrem k veřejnosti a nově zařazení 

aktivit zaměřených na bezpečnost silničního provozu. 

 

Č. Aktivita Termín Garant Ukazatel  Cílový stav  

Pravidelně se opakující aktivity: 

1. projekt Do práce na kole (spolupráce se 

spolkem Auto*Mat) 

v rámci Evropského týdne mobility 

31.5.2019 K-PZK počet účastníků 

získaní ocenění pro jednotlivce nebo týmy 

20 účastníků 

2. AVON běh proti rakovině prsu 

(spolupráce s EVENT media s.r.o.) 

18.5.2019 K-PZK počet účastníků 20 účastníků 

3. aktivity zaměřené na začleňování osob 

s duševním onemocněním (semináře, 

konference) 

31.12.2019 K-PZK počet akcí 

počet účastníků 

2 akce 

100 účastníků 

4. Zabezpečení minimální protidrogové 

prevence (dotační program) 

31.12.2019 OŠ počet podaných žádostí o dotaci 

 

 

 

celkový objem schválených dotací 

 

 

 

do výše počtu 

municipalit 

zapojených do 

PZK 

do výše částky 

vyčleněné na 

dotační program 

5.  Podpora retenční schopnosti krajiny 

v JMK (dotační program) 

31.12.2019 ORR počet podaných žádostí o dotaci 

 

 

 

do výše počtu 

municipalit 

zapojených do 

PZK 



celkový objem schválených dotací 

 

 

do výše částky 

vyčleněné na 

dotační program 

6. Environmentální výchova a osvěta 

(dotační program) 

31.12.2019 OŽP počet podaných žádostí o dotaci 

 

 

 

celkový objem schválených dotací 

 

 

do výše počtu 

municipalit 

zapojených do 

PZK 

do výše částky 

vyčleněné na 

dotační program 

7. projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky 

a studenty základních a středních škol) 

31.12.2019 K-NC počet preventivních přednášek 

 

30 přednášek 

8. projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro 

žáky a studenty základních a středních 

škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance 

KrÚ) 

31.12.2019 PČR počet vzdělávacích seminářů 

počet preventivních aktivit (besed, přednášek) 

počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy 

 

5 seminářů 

100 přednášek 

1 soutěž 

9. projekt Kraje pro bezpečný internet (pro 

žáky a studenty základních a středních 

škol) 

31.12.2019 OKŘ počet soutěží (kvízy) pro žáky a studenty 

počet účastníků soutěží 

finanční dar pro vítěznou školu 

2 kvízy 

1 000 účastníků 

do výše 10 tis. Kč 

10. propagace myšlenek kampaně JMK 

 #KrajBezPlastu u příspěvkových 

organizací kraje a ostatních subjektů 

 

31.12.2019 

 

 

CSR 

K-PZK 

 

vzdělávací aktivity (semináře, prezentace) 

počet účastníků 

příspěvky na internetových stránkách PZK a JMK a 

na Facebooku 

 

1 seminář 

100 osob 

5 příspěvků 

11. propagace auditu  

Familyfriendlycommunity 

 

31.12.2019 

 

 

OSV počet oceněných obcí (měst) 

údržba stránek 

https://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz 

 

5 obcí 

aktualizace 

dle potřeby 

12. podpora přeshraničního projektu 

MagNet v oblasti spolupráce s Dolním 

Rakouskem 

 

31.12.2019 

 

K-PZK 

OKŘ 

vzdělávací aktivity v oblasti MA21 

komunikace s obcemi v příhraničních oblastech 

 

 

dle potřeby 



Návrh na zlepšování: 

13. medializace kampaní WHO na 

internetových stránkách PZK, na 

Facebooku a ve Vnitřním zpravodaji 

31.12.2019 K-PZK počet článků/příspěvků 4 příspěvky 

14. BESIP – aktivity zaměřené na 

bezpečnost silničního provozu 

31.12.2019 OD počet preventivních akcí (například soutěž mladých 

cyklistů) 

výše finančních prostředků z rozpočtu JMK na 

aktivity BESIP 

1 akce 

 

dle možností 

rozpočtu JMK 

 


