
 
 

 

 

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

 
 

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2012 
20. - 22. 6. 2012, Moravská Třebová 

 
Akce je zahájena úvodním seminářem (20.6.2012), 

na nějž navazují praktické workshopy a tréninky:  
 

Středa 20. 6. 2012 – úvodní seminář  
 (Moravská Třebová – Městské muzeum, Svitavská 315/18)  

 

 Detailní časový rozpis viz samostatný program     

 

Čtvrtek 21. 6. 2012 – školení 
(Moravská Třebová – Městské muzeum, Svitavská 315/18) 

                         

A,B -  paralelní pracovní bloky  

A) Základy medializace – praktický trénink pro začátečníky  
Základní tréninkový blok je zaměřen na nácvik komunikace s médii, průběžnou práci na PR Zdravého 
města a MA21, efektivní prezentaci výstupů aktivit ZM a MA21 včetně komunikace uvnitř úřadu, 
spolupráci s důležitými aktéry v oblasti medializace apod. 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.        

Lektor: František Tlapák   

 
B) Umění argumentace a vyjednávání v rámci úřadu – trénink pro pokročilé 
Cílem rozšiřujícího tréninkového bloku je nácvik efektivního vyjednávání a týmové práce v úřadu. Kurz 
se zaměří na problémové a konfliktní situace v realizaci ZM a MA21 a proběhne formou tréninku 
konkrétních modelových situací. Blok je určen přednostně koordinátorům ZM a MA21, kteří již mají 
absolvovánu základní část akreditovaného vzdělávání NSZM, tj. držitelům zlatého certifikátu.       

Lektorka: Olga Medlíková   
 

SPOLEČNÝ BLOK  
 

(9:00 – 9:45) 

Aktuální metodická doporučení - postup ke kvalitě ZM a MA21 

(tým Kanceláře NSZM) 
 

  A) BLOK „ZÁKLADY MEDIALIZACE“ B) BLOK „UMĚNÍ ARGUMENTACE“ 
 

(10:00 – 12:30)  

Praktický trénink komunikace s médii 

(komunikace projektů ZM na veřejnosti, 
spolupráce na PR v rámci úřadu, kvalitní 
zpracování tiskových zpráv, specifika 
komunikace s novináři ad.)     

                        
Lektor: František Tlapák   
 

 

(10:00 - 12:30) 
 

Praktický trénink vyjednávání v rámci úřadu 

 

(strategie a taktiky vyjednávání, týmová práce 
v úřadu - trénink na konkrétních modelových 
situacích: obhájení si veřejného projednání, 
přesvědčení kolegy ke spolupráci na akci ad.)   

 

Lektorka: Olga Medlíková 
 

 
Akce probíhá v rámci projektu „Strategické řízení v obcích“ podpořeného ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem. 

 



 
 
 
 
 

 
12:30 – 13:30    PŘESTÁVKA, OBĚD 

 

  A) BLOK „ZÁKLADY MEDIALIZACE“ B) BLOK „UMĚNÍ ARGUMENTACE“  
 

(13:30 – 17:00)  
 

Praktický trénink komunikace s médii 
- pokračování   
(komunikace projektů ZM na veřejnosti, 
spolupráce na PR v rámci úřadu, kvalitní 
zpracování tiskových zpráv, specifika 
komunikace s novináři ad.)     
 

Lektor: František Tlapák   
 

 

(13:30 – 17:00)   
 

Praktický trénink vyjednávání v rámci úřadu  
- pokračování  
(strategie a taktiky vyjednávání, týmová práce 
v úřadu - trénink na konkrétních modelových 
situacích: obhájení si veřejného projednání, 
přesvědčení kolegy ke spolupráci na akci ad.)   

  

Lektorka: Olga Medlíková 
 

SPOLEČNÝ BLOK  
 

(17:00 – 17:20) 

Předání certifikátů účastníkům Letní školy NSZM 
 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 
- společné posezení a večeře   
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce probíhá v rámci projektu „Strategické řízení v obcích“ podpořeného ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem. 



 
 
 

 

 

 

Pátek 22. 6. 2012 – konzultace 
(Gymnázium Moravská Třebová – Svitavská 310/16, počítačová učebna)   

 
 

9:00 – 11:00 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 
(Zástupci Kanceláře NSZM ČR) 

− práce se systémem DataPlán 
− strategické plánování a řízení 
− příprava Fóra Zdravého města 
− práce na Komunitním plánu  
− příprava Plánu zlepšování 

 … další témata dle zájmu účastníků 

 
 

 

 

Letní škola NSZM 2012 je druhým blokem akreditovaného programu pro koordinátory Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 21. 

 
 

Pravidla účasti na školách NSZM:  
- první den škol NSZM (úvodní seminář) je otevřen všem zájemcům o řešená témata nejen 

z členských municipalit NSZM 

- další dny škol NSZM (školení s nácvikem dovedností) jsou určeny oficiálně stanoveným 
koordinátorům MA21 

o v případě účasti koordinátorů MA21 z NEčlenských municipalit NSZM je třeba doložit 
doklad o ustanovení do funkce oficiálního koordinátora  

o v případě účasti zástupců úřadu členských municipalit NSZM, kteří nejsou ve funkci 
oficiálního koordinátora MA21, bude účast umožněna pouze s ohledem na kapacitní 
možnosti příslušného školicího bloku (tito účastníci škol nebudou zařazeni do 
praktických nácviků, ale mohou se účastnit jako přihlížející) 

- závěrečný certifikát v rámci jednotlivých škol NSZM bude udělen jen na základě kompletní 
účasti na příslušném školicím bloku   
 

  

  

Na Letní školu NSZM 2012  se prosím registrujte nejpozději do 13. 6. 2012 zde:   
www.ZdravaMesta.cz/ls/registrace    

 
  
  
 
 
 
 

         
 
 


