
 

 

PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM 2013 
6. - 8. 11. 2013, Hodonín 

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

 

Středa 6. 11. 2013 – úvodní seminář  
(Hodonín - Dům kultury Horní Valy 3747/6) 

 

 Detailní časový rozpis viz samostatný program    

Čtvrtek 7. 11. 2013 – tréninky, školení 
(Hodonín - Dům kultury Horní Valy 3747/6) 

9.00 – 9.45 
 

SPOLEČNÝ BLOK  

Aktuální metodická doporučení - postup ke kvalitě ZM a MA21            

(tým Kanceláře NSZM) 

10.00 – 17.00 
(12.30 – 13.30 - PŘESTÁVKA, OBĚD) 

2 PARALELNÍ ŠKOLICÍ BLOKY 

A) ZAČÁTEČNÍCI: Tvorba a řízení projektů  

Základní tréninkový blok je zaměřen na praktické tipy při tvorbě projektové žádosti, např. logického 
rámce, a při řízení projektu. 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: Jaroslav Švec, Zuzana Ježková  

 

B) POKROČILÍ: Projednávání s veřejností pod širým nebem 

Tréninkový blok určený držitelům zlatého certifikátu. Blok představí postupy, jak správně připravit a 
vést venkovní projednávání záměrů s veřejností. Účastníci budou seznámeni s tipy, jaké pomůcky je 
vhodné využívat a jakým postupům je naopak vhodné se vyvarovat. Blok bude doplněn praktickým 
nácvikem.                                                     
                                                                                                              Lektorka: Dana Diváková  

 

17.00 – 17.20 

SPOLEČNÝ BLOK - PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ÚČASTNÍKŮM PODZIMNÍ ŠKOLY NSZM 

 

DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO UZAVŘENÍ ŠKOLICÍ ČÁSTI): 
- 18:00 hod.: možnost prohlídky lázní (procedury, bazén+wirpool – viz web akce) - nutné předem 

objednat; 20:00 hod.: prohlídka Minipivovaru Kunc Hodonín + ochutnávka piva, společné posezení 
 
                                      

 



 

 

Pátek 8. 10. 2013 – konzultace a IT školení 
(Hodonín - Městská knihovna Národní třída 3957/36) 

 
 

9.00 – 11.00 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

NÁCVIK PRÁCE SE SYSTÉMEM DATAPLÁN NSZM 
Zástupci Kanceláře NSZM ČR 

 práce se systémem DataPlán 

 Facebook a využití pro Zdravé město 
 internetové stránky Zdravého města 
 strategické plánování a řízení 

 příprava Fóra Zdravého města 
 práce na Komunitním plánu  

 příprava Plánu zlepšování 
 … další témata dle zájmu účastníků 

 
 

 

Doprovodný program: po domluvě možnost prohlídky Městské knihovny s doprovodným slovem 

p.ředitelky 

 

 

Na Podzimní školu NSZM 2013 se prosím registrujte nejpozději do 29. 10. zde: 

www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace  

 

 
 
Podzimní škola NSZM 2013 je třetím ze tří bloků akreditovaného programu pro koordinátory 

mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného  
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

http://www.zdravamesta.cz/ps/registrace

