
Podzimní Škola 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hodonín, 

6-8│11│2019 
 

Středa, 6.11.   Sál Evropa – Národní tř. 1472/21 

Čtvrtek, 7.11. Hotel Krystal - Pančava 49 

Pátek, 8.11.    Městská knihovna - Národní tř. 3957/36 

 

Setkání členů NSZM ČR ke sdílení 
zkušeností a postupů z praxe. 
Přijeďte (se) inspirovat i bavit. 
 

Středa 6│11 
Středa je otevřeným úvodním seminářem Školy NSZM.  

Na seminář navazuje zasedání Valné hromady NSZM.  

 

 

 14:00 – 15:30 

 STARTUJEME - VSTUPNÍ ŠKOLENÍ PRO NOVÁČKY 
  Paralelně s odpoledním programem úvodního semináře probíhá informační setkání pro nové členy  

  NSZM (zejm. politiky a koordinátory ZM). 
 

  Dozvíte se: 

- Co je Zdravé město 

- Jaké kroky realizovat v 1. roce členství 

- Jaké partnery přizvat ke spolupráci  

- Jaké služby NSZM využít 

- A řadu dalších důležitých informací …  

  

 

ROZVOJOVNA 

https://www.zdravamesta.cz/ps2019_akred_vzdelavani
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/podzimni-zasedani-valne-hromady-nszm-cr-2019


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROZVOJOVNA je … 

o součástí každé Školy Zdravých mět 

o určena pouze pro členy NSZM  

o navazuje na úvodní seminář Školy NSZM 

 
ROZVOJOVNA Vám nabízí …  

o vzdělávání formou lektorů  

(metody jednání, řízení týmů atp)  

o prostor pro společnou diskusi členů 

(dobré/špatná praxe, praktická doporučení ad.) 

o metodická doporučení ze strany NSZM  

(postup v rámci ZM ad.) 

o příležitost pro pravidelné setkávání s přáteli ze 

Zdravých měst z celé ČR 

o účast členům NSZM je otevřena bez omezení 

Čtvrtek 7│11  

     LEKTOR: TIME-MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ A VYUŽITÍ ČASU 

09:00 

– 

13:00 

 

- Zajímá Vás, jak začínat ráno s čistou hlavou a prázdným stolem? 

- Co se skrývá ve formulaci efektivní využití času - není to jen další z novodobých frází?  

- Jak lépe organizovat čas, a tím zvýšit produktivitu práce? 

- Jaký je rozdíl mezi plány, cíli a prioritami? 

- + všechno, co jste se chtěli zeptat 

- To vše a mnoho dalšího se dozvíte v bloku skvělé Petry Drahoňovské  

 

     INSPIRUJEME (SE), DISKUTUJEME, UČÍME SE  

14:00 

– 

17:00 

 

- Co se kde daří? Co bychom potřebovali zlepšit? 

- Postup ZM v jednotlivých letech – kroky, doporučení, zlepšování 

- Práce s programovým prohlášením Rady v rámci ZM – návaznosti, zkušenosti  

- Interní projektový tým ZM uvnitř úřadu – kde a jak funguje, výhody/nevýhody 

- Diskuse u tematických kulatých stolů (zeleň ve městě, sociální témata ad.) 

 

Po skončení odpolední části následuje Slavnostní předání certifikátů (17:00 - 17:30)  

 

ROZVOJOVNA 



 

 

ROZVOJOVNA  

Pátek 8│11 

    Praktický nácvik - DataPlán NSZM, on-line nástroje  

09:00 

– 

12:00 

 

Práce se systémem DataPlán NSZM v počítačové učebně   

- Terminál koordinátora   

- Komunitní plány Zdraví a kvality života („10P“)  

- Facebook, Instagram, Twitter a další sociální sítě - využití pro Zdravé město  

- … další témata dle zájmu účastníků 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:  
Středa, 6.11. 
 

17:00 – 18:30:  Galerie výtvarného umění + workshop zdobení perníčků (Úprkova 2) 
17:15 – 18:30:  Muzeum T.G.Masaryka (Zámecké náměstí 27) 
17:30 – 18:30: Radnice a výstup na radniční věž (Masarykovo náměstí 1) 
19:00: všichni sraz v kostele sv Vavřince (Masarykovo náměstí 2) 
20:00: večeře v Hotelu Krystal pod názvem „Svatomartinské posvícení“ (tříchodová svatomartinská večeře) 
zájemci při registraci uhradí částku 260Kč/osoba 
21:00: cimbálová muzika s lidovým vypravěčem Frantou Uherem + prohlídka městského sklepa 
 
Čtvrtek, 7.11. 
 

19:00 posezení na Bowling - Restaurace s.r.o. (Měšťanská 3786/72) 
Možnost si zahrát Bowling, laser střelnici, kulečník 

 

WEB, REGISTRACE: 
https://www.ZdravaMesta.cz/ps2019_rozvojovna  
https://www.ZdravaMesta.cz/ps/registrace    
 
Pro bližší informace kontaktujte prosím Kancelář NSZM: Markéta Lexová (lexova@nszm.cz, 732 153 171) 

 
 
INSPIRUJME (SE) NAVZÁJEM 

https://www.zdravamesta.cz/ps2019_rozvojovna
https://www.zdravamesta.cz/ps/registrace
mailto:lexova@nszm.cz

