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Akreditované vzdělávání NSZM ČR 

Asociace NSZM ČR je vzdělávací institucí pro veřejnou správu, akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR od roku 2004.  

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.  

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. Primární cílovou skupinou vzdělávání jsou koordinátoři ZM a MA21. 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 ČR – formát akreditovaného vzdělávání 

Škola NSZM je vzdělávací akcí, která probíhá 3x ročně (jarní, letní a podzimní Škola). Závěrečný certifikát za účast 
v akreditovaném vzdělávání obdrží účastník po absolvování všech 3 Škol (tj. celkem 6 školicích dnů). 

Škola NSZM má následující formát: 
 

1. den – celostátní seminář 
(otevřený všem zájemcům – političtí zástupci, koordinátoři ZM/MA21, asistenti ZM/MA21, další pracovníci úřadů ad., 
 možno se účastnit opakovaně) 

 

2. den – tréninkové aktivity  
(3 vzdělávací bloky A/B/C – přístupné dle níže uvedených pravidel) 
(kapacita bloku: 30 osob) 

 
- blok A (jarní Škola): Komunikační, prezentační a mediační dovednosti  
- blok B (letní Škola): Participace, metody a techniky práce s veřejností  
- blok C (podzimní Škola): Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení; vazba na rozpočet obce  

Tréninkové aktivity jsou přednostně pro oficiálně ustanovené koordinátory ZM/MA21 ze všech typů municipalit a regionů 
(člen i nečlen asociace NSZM). 

POZN pro členy NSZM: Účast politických zástupců, tajemníků a oficiálních asistentů ZM je možná pouze v případě nenaplnění 
kapacity bloku. 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. 
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VARIANTY ÚČASTI – PŘEHLEDOVÁ TABULKA 
Vysvětlivky: 
ano .. umožněna účast  
ne .. neumožněna účast (z organizačních důvodů – omezená kapacita místností) 

 

 
ČLENOVÉ NSZM 

 
NEČLENOVÉ NSZM 

1. DEN  
otevřený seminář 

2. DEN 
blok A/B/C 

(max 30 osob) 

 1. DEN  
otevřený seminář 

2. DEN 
blok A/B/C 

(max 30 osob) 

koordinátor ZM / MA21  ano ano  ano ano 

ofic. asistent ZM / MA21  ano 
ano 

/ pouze volné kapacitě / 
 

ano ne 

politik, tajemník  ano 
ano 

/ pouze volné kapacitě / 
 

ano ne 

další účastník   ano 
ano 

/ pouze volné kapacitě / 
 

ano ne 

Opakovaná účast 
ano 

ano 
/ pouze volné kapacitě / 

 
ano ne 

 

CERTIFIKÁTY 

▪ Účastnický BÍLÝ CERTIFIKÁT za absolvování jednotlivého kurzu (tj. jarní/letní/podzimní Školy) 

Účastnický certifikát za absolvování jednotlivého kurzu (jarního/letního/podzimního) v rámci Školy NSZM je udělen pouze  
na základě 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.  

▪ Závěrečný ZLATÝ CERTIFIKÁT za úspěšné absolvování základního vzdělávacího cyklu 

Zlatý certifikát je výstupním dokladem o certifikovaném vzdělávání v rámci programu Zdravé město i metody MA21.  

Zlatý certifikát je možno udělit každému účastníkovi akreditovaného vzdělávání při splnění všech vyžadovaných podmínek: 

- účastnické certifikáty ze 3 Škol NSZM (jarní, letní, podzimní), celkem 6 školicích dnů. 

- sdílení aktuálního Plánu zlepšování v celostátním evidenčním systému (DataPlán NSZM a/nebo ISMA21), 

- úspěšné složení ústního testu NSZM. 

▪ Zlatý Certifikát - OBNOVENÍ: 

Pro udržení Zlatého certifikátu v dalších letech je nutné každoroční splnění následující podmínky: 

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

 

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


