
 

 

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2015 
18. - 20. 3. 2015, Tábor 

Akce je součástí vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra  
 „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“ 

 

Středa 18. 3. 2015 – úvodní seminář  
(Tábor - Hotel Palcát, 9. května 2471) 

 

 Detailní časový rozpis viz samostatný program    

Čtvrtek 19. 3. 2015 – tréninky, školení 
(Tábor - Hotel Palcát, 9. května 2471) 

8.30 – 16.30 
(12.00 – 13.00 - PŘESTÁVKA, OBĚD) 

2 PARALELNÍ ŠKOLICÍ BLOKY 

A) ZAČÁTEČNÍCI: Komunikace s veřejností - praktický trénink 

Základní tréninkový blok je zaměřen na procvičení komunikačních a prezentačních dovedností  
ve vztahu k veřejnosti. Blok je určen všem koordinátorům ZM a MA21, kteří téma dosud neabsolvovali 
v rámci předchozích cyklů akreditovaného vzdělávacího programu NSZM, případně si jej chtějí 
zopakovat.                                                                                            

Lektorka: Dana Diváková    

 

B) POKROČILÍ: Komunikace Auditu UR / Logický rámec 

Rozšiřující blok určený těm, co již mají absolvovánu základní část akreditovaného vzdělávání NSZM, 
tj. držitelům zlatého certifikátu. Tréninkový blok bude zaměřen na tipy a praktické postupy při 
přípravě Auditu udržitelného rozvoje a komunikaci s oponentním týmem, druhá část školení bude 
věnována postupům pro sestavení logického rámce projektu. 

Lektoři: Milan Půček 

Petr Švec, Jitka Boušková 

 

16.30 – 17.00 

SPOLEČNÝ BLOK - PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ÚČASTNÍKŮM JARNÍ ŠKOLY NSZM 

 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 
18:00 hod. – prohlídka spodní výpusti rybníka Jordán a návštěva táborské hvězdárny 
20:30 hod. – společné posezení v Bowling & Steak House Palcát (možnost bowlingu) 
                             

 

 

 

          



 

 

 

Pátek 20. 3. 2015 – konzultace a IT školení 

(Základní škola Husova 1570, Tábor) 

 
 

9.00 – 12.00 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

NÁCVIK PRÁCE SE SYSTÉMEM DATAPLÁN NSZM 
Zástupci Kanceláře NSZM ČR 

 práce se systémem DataPlán 

 strategické plánování a řízení 
 práce s Databází strategií 
 Facebook a využití pro Zdravé město 
 příprava Fóra Zdravého města 

 práce na Komunitním plánu  
 příprava Plánu zlepšování 

 … další témata dle zájmu účastníků 

 

 

 

 

Na Podzimní školu NSZM 2014 se prosím registrujte nejpozději do 11. 3. zde: 

www.ZdravaMesta.cz/js2015/registrace  

 

 

 

 

 

 
 

Jarní škola NSZM 2015 je prvním ze tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. 

 

 

Pravidla účasti na školách NSZM: www.ZdravaMesta.cz/Skola-pravidla  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Strateg-2“ podpořeného  
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

http://www.zdravamesta.cz/js2015/registrace
http://www.zdravamesta.cz/Skola-pravidla

