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Akreditované vzdělávání NSZM ČR 

Asociace NSZM ČR je vzdělávací institucí pro veřejnou správu, akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR od roku 2004. NSZM 
průběžně realizuje dva akreditované vzdělávací programy, zaměřené na kvalitu územní veřejné správy: pro pracovníky úřadů, 
členy orgánů samospráv a pro koordinátory mezinárodního programu Zdravé město, obec, region (ZM) a/nebo metody MA21. 

Školy NSZM ČR jsou celostátními akcemi, na nichž pobíhá akreditovaný vzdělávací program "Místní Agenda 21 a Projekt 
Zdravé město WHO" (akreditace MV, č. AK I./PV-472/2004), zaměřený na profesní vzdělávání koordinátorů ZM a/nebo MA21. 
Podrobnosti viz http://zdravamesta.cz/skoly-nszm_akreditace 

Rada NSZM ČR jako orgán vzdělávací instituce stanovuje níže uvedená „Pravidla účasti na Školách NSZM ČR“, kterými je 
upřesněn přístup zájemců o vzdělávání a informace k jednotlivým částem vzdělávacího programu. Za aplikaci Pravidel  
a průběžné úpravy na základě zkušeností z realizovaných akcí zodpovídá ředitel NSZM ČR jako vedoucí vzdělávací instituce. 

Vzdělávací program je otevřen všem zájemcům z veřejné správy i dalších institucí a organizací, z členských i nečlenských 
municipalit asociace NSZM ČR. Možnosti účasti jsou účastníků vzdělávání jsou rozdílné – dle profese či funkce zájemců, a dále 
dle souvisejících organizačních možností NSZM (viz přehledová tabulka a podrobná pravidla). 

V případě hrazení akce z projektových zdrojů, je školení pro účastníky bezplatné. V případě úhrady nákladů akce z vlastních 
zdrojů NSZM bude zvážen účastnický poplatek. 

ŠKOLA NSZM – formát akce 

Škola NSZM ČR je vzdělávací akcí, která probíhá 3x ročně (Jarní, Letní a Podzimní škola). Škola má následující ustálený formát: 
 

1. den – otevřený seminář 
 

2. den – tréninkové aktivity, metodické informace (3 vzdělávací bloky) 
o Blok A – základní (komunikace s veřejností; medializace a PR; programy a strategie, Metodika NSZM) 
o Blok B1, B2 – průběžný (postup v rámci místního systému k udržitelnému rozvoji – dovednosti, inovace, dobrá praxe)  

 
3. den – nácvik práce s IT nástroji, web 

 
(detaily k průběhu jednotlivých dnů vzdělávání jsou rozepsány vždy v programu příslušné školy NSZM, který je účastníkům 
s předstihem rozeslán). 

  

 

PRAVIDLA ÚČASTI 

NA ŠKOLÁCH 

http://zdravamesta.cz/skoly-nszm_akreditace


PŘEHLEDOVÁ TABULKA – VARIANTY ÚČASTI 

ČLENOVÉ NSZM ČR 

Vysvětlivky: 
ano .. umožněna účast  
ne .. neumožněna účast (z organizačních důvodů – omezená kapacita místností) 
/ pouze pro ZLC / .. určeno pouze pro účastníky se Zlatým certifikátem (ZLC) 

 

 1. DEN  
otevřený seminář 

2. DEN 
blok A základní 

2. DEN  
blok B2 průběžný 

3. DEN 
IT/web školení 

koordinátor ZM / MA21 
(člen NSZM) 

ano ano 
ano 

/ pouze pro ZLC / 
ano 

oficiální asistent ZM / MA21 
(člen NSZM) ano 

ano 
/ při volné kapacitě / 

ano 
/ pouze pro ZLC; 
bez ZLC blok B1 / 

ano 

politik, tajemník 
(člen NSZM)  

ano ano 
ano 

/ blok B1 nebo B2 / 
ano 

další účastník  
(člen NSZM) 

ano ne ne ne 

NEČLENOVÉ NSZM ČR 

 1. DEN  
otevřený seminář 

2. DEN 
blok A základní 

2. DEN  
blok B1 průběžný 

3. DEN 
IT/web školení 

koordinátor MA21 
(nečlen NSZM) 

ano ano 
ano 

/ pouze pro ZLC / 
ano 

oficiální asistent MA21 
(nečlen NSZM) 

ano ne ne ne 

politik, tajemník 
(nečlen NSZM) 

ano ne ne ne 

další účastník  
(nečlen NSZM) 

ano ne ne ne 

 
PRAVIDLA DLE JEDNOTLIVÝCH DNŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Účast na jednotlivých dnech školy je zpřístupněna dle následujících pravidel: 

1. PRVNÍ DEN (seminář) 

Celostátní seminář – otevřen bez omezení všem zájemcům (vč. nečlenů NSZM).  

 

2. DRUHÝ DEN (nácviky, tréninky, metodika) 

Tréninkové aktivity a metodické vzdělávání jsou rozděleny do 2 bloků dle témat a pokročilosti: 

>>     BLOK A – ZÁKLADNÍ  

Pouze pro oficiálně ustanovené koordinátory ZM / MA21 ze všech typů municipalit a regionů.  

Pokud účastník již jednou absolvoval vzdělávání v aktuálním tematickém kurzu bloku A, je účast umožněna pouze  
v případě nenaplnění kapacity tohoto bloku. V opačném případě je možná pouze účast na bloku B.  

Účast oficiálních asistentů ZM / MA21 z členských municipalit a regionů NSZM je možná pouze v případě nenaplnění 
kapacity bloku a to dle data registrace. Z kapacitních důvodů se druhého dne akce může účastnit pouze jeden asistent 
za municipalitu a pro platnost registrace je nutné doložit, že má osoba činnost oficiálně uvedenu v pracovní náplni. 



 

 >>     BLOK B1 – PRŮBĚŽNÝ   

Pro zástupce členských municipalit a regionů NSZM – koordinátory ZM / MA21 a jejich oficiální asistenty, kteří 
nemusejí být držiteli Zlatého certifikátu a již absolvovali aktuálně probíhající blok A. Dále pro zástupce nečlenských 
municipalit  
a regionů NSZM – koordinátory ZM / MA21, kteří jsou držiteli Zlatého certifikátu (případně nejsou držiteli ZLC, ale 
skládají ústní test na aktuální Škole nebo již absolvovali aktuálně probíhající blok A). Je možná účast také členů 
politického vedení a tajemníků bez Zlatého certifikátu z členských municipalit NSZM.  

 

>>     BLOK B2 – PRŮBĚŽNÝ  

Z kapacitních důvodů omezeno pouze pro zástupce členských municipalit a regionů NSZM – koordinátory ZM / MA21  
a jejich oficiální asistenty, kteří jsou držiteli Zlatého certifikátu (případně nejsou držiteli ZLC, ale skládají ústní test na 
aktuální Škole). Je možná účast také členů politického vedení a tajemníků bez Zlatého certifikátu z členských 
municipalit NSZM. 

 

3. TŘETÍ DEN (práce s IT nástroji, web) 

Pouze pro koordinátory a oficiálně stanovené asistenty ZM a koordinátory MA21 z nečlenských municipalit. Je možná účast 
také členů politického vedení a tajemníků členských municipalit a regionů NSZM.  

 

PRAVIDLA DLE TYPU ÚČASTNÍKA 

 KOORDINÁTOŘI – ČLEN NSZM 

Koordinátoři ZM / MA21 ze členských municipalit NSZM se mohou aktivně účastnit všech dnů Škol NSZM. Výjimku tvoří blok 
B2 (2. den), kde je pro účast vyžadován Zlatý certifikát.  

 POLITIKOVÉ a TAJEMNÍCI – ČLEN NSZM 

Členové politického vedení a tajemníci z členských municipalit NSZM se mohou účastnit programu Škol NSZM bez omezení, 
dle vlastního uvážení. 

 OFICIÁLNÍ ASISTENTI – ČLEN NSZM 

Oficiální asistenti ZM / MA21 se mohou účastnit všech dnů Škol NSZM. Účast druhý den na bloku A je umožněna pouze  
v případě nenaplnění kapacity bloku. V opačném případě je možná pouze účast na bloku B (dle ZLC). Je možná aktivní účast 
třetí den při nácviku práce s informačními nástroji.  

Z kapacitních důvodů se druhého dne akce může účastnit pouze jeden oficiální asistent ZM za municipalitu či region; pro 
platnost registrace je nutné doložit, že má osoba činnost uvedenou oficiálně v pracovní náplni. 

 KOORDINÁTOŘI MA21 – NEČLEN NSZM 

Koordinátoři MA21 z nečlenských municipalit NSZM se mohou aktivně účastnit druhého dne Škol NSZM (bloku A a bloku B1) 
Blok A se mohou účastnit pouze v případě, že konkrétní blok již dříve neabsolvovali. Po získání Zlatého certifikátu se mohou na 
každé Škole účastnit bloku B1. Dále je možná účast na třetím dnu Škol NSZM (práce s IT nástroji a Audity UR).  

 POLITIKOVÉ a TAJEMNÍCI – NEČLEN NSZM 

Členové politického vedení a tajemníci z nečlenských municipalit NSZM se z kapacitních důvodů místností mohou účastnit 
pouze prvního dne Škol NSZM. 

  



 ASISTENTI MA21 – NEČLEN NSZM 

Asistenti MA21 z nečlenských municipalit NSZM se z kapacitních důvodů místností mohou účastnit pouze prvního dne Škol 
NSZM. 

 DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

Pro další účastníky z členských i nečlenských municipalit NSZM je určen první den Škol NSZM, který tvoří celostátní úvodní 
seminář, otevřený bez omezení všem zájemcům. 
 
 

CERTIFIKÁTY 

 ÚČASTNICKÝ CERTIFIKÁT za absolvování jednotlivého kurzu (tj. Jarní/Letní/Podzimní školy) 

Účastnický certifikát za absolvování jednotlivého kurzu v rámci Školy NSZM je udělen pouze na základě aktivní účasti na 
příslušném kurzu (tj. návštěva prvního dne a kompletní druhý den akce, min. do 16 h.). Účast na obou dnech je doložena 
podpisem na prezenční listině.  

 ZLATÝ CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování základního vzdělávacího cyklu 

Zlatý certifikát je výstupním dokladem o certifikovaném vzdělávání v rámci ZM i MA21.  

Zlatý certifikát je možno udělit každému účastníkovi základního kurzu v rámci Škol NSZM při splnění všech vyžadovaných 
podmínek: 

- účastnické certifikáty ze 3 základních tematických kurzů (blok A – jarní, letní a podzimní Škola NSZM), 

- sdílení aktuálního Plánu zlepšování v celostátním evidenčním systému (Profil ZM a MA21 a/nebo Databáze MA21), 

- realizace min. 1 veřejného fóra (v průběhu praxe koordinátora v libovolné municipalitě či regionu), 

- úspěšné složení ústního testu. 

Pro udržení Zlatého certifikátu v dalších letech je nutné každoroční splnění následujících podmínek: 

- účastnický certifikát min. 1 kurzu v roce (jarní, letní nebo podzimní Škola NSZM), 

- úspěšné složení elektronického testu, 

- sdílení aktuálního Plánu zlepšování v celostátním evidenčním systému (Profil ZM a MA21 a/nebo Databáze MA21), 

- aktualizace Profilu ZM a MA21 v aktuálním roce. 

 

ŘEŠENÍ SPORNÝCH SITUACÍ 

O řešení nesouladů, sporných situací či nejasností v rámci vzdělávacích akcí NSZM rozhoduje ředitel NSZM ČR jako vedoucí 
vzdělávací instituce. 


