
 
 

 

 

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

 
 

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst  
 - úvodní seminář  

 

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

 

Sdílejte s námi zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a strategického plánování 
a řízení v obcích. Přijďte diskutovat a dozvědět se i o aktualitách v oblasti místní Agendy 21. Seminář dále 
představí vybrané odborné partnery a možnosti spolupráce v rámci kampaní a aktivit obcí a regionů.  
Akce je určena zástupcům obcí, spolupracujícím organizacím i všem dalším se zájmem nejen o programy Zdravé 
město a místní Agenda 21.         

 

    ROZVOJ V KVALITĚ MÍSTNÍ AGENDY 21 – CO NOVÉHO?  

10:00 – 10:30 
Zahájení, přivítání účastníků a představení hostitelského města  
-     M. Izák a P. Brettschneider, Zdravé město Moravská Třebová    
 

 
10:30 – 10:50 
 

Aktuality k místní Agendě 21 na národní úrovni  
-     M. Petrová, MŽP  

10:50 – 11:15  
Strategické řízení v obcích v kvalitě MA21 
 představení projektu, postup ke kvalitě, informace k programu semináře 
-     P. Švec, NSZM ČR      

 

PARTNERSKÉ AKTIVITY PRO MĚSTA, OBCE A REGIONY 
      (INFORMACE, DOPORUČENÍ, ZKUŠENOSTI) 

11:15 – 12:40  
 
 

 Spolupráce s odbornými partnery v obcích a regionech – úvod k tématu   
 - P. Švec, NSZM ČR   
   
Zájmové vzdělávání seniorů v regionech - Virtuální Univerzita třetího věku  
- Česká zemědělská univerzita v Praze – K. Nehodová      
   
Vzdělávací aktivity pro veřejnou správu – nabídka programů 
- Institut pro veřejnou správu Praha – A. Svoboda         
  
Komunikace s veřejností v oblasti bezpečnosti potravin – informační servis   
- Ministerstvo zemědělství, Informační centrum bezpečnosti potravin – O. Deutsch   
 
Lesní mateřská škola – dostupná alternativa v předškolním vzdělávání  
- Asociace lesních mateřských škol – K. Krátká   
  

 
13:00 – 14:00  PŘESTÁVKA NA OBĚD 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRÁCE VE SKUPINÁCH - „Učíme se navzájem“ 
diskuse ve 2 souběžných skupinách 

(14:00 – 15:30)   

Skupina I.  
ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ   
 

Skupina II.  
POSTUP V KATEGORII „B“ a „ A“ MA21 - POKROČILÍ 
 

Základní témata: 
- Fórum, Kulaté stoly, Spolupráce s partnery 
- Příprava a realizace kampaně 
 
Eva Poláčková, Jitka Boušková  

Základní témata: 
- Strategické plánování a řízení v rámci Kritérií MA21 
- Hodnocení udržitelného rozvoje v procesech MA21 
 
Petr Švec  

 
(15:30 – 15:40) 

  

Organizační informace                                    
 
 
(15:40– 16:30) 
 

Individuální konzultace pro začátečníky i pokročilé (příprava Fóra Zdravého města, strategické plánování 
a řízení, zpracování Komunitního plánu, příprava Plánu zlepšování a další témata dle zájmu účastníků) 
 

 
 
DOPROVODNÝ PODVEČERNÍ PROGRAM (PO SKONČENÍ AKCE): 
- prohlídka zámku, program na koupališti, živá hudba a společný raut  

 
 

Na akci navazuje Letní škola NSZM 2012 
(v rámci akreditovaného vzdělávacího programu NSZM  

„Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, č. akreditace: AK I./PV – 472/2004) 
 

Na akci se prosím registrujte nejpozději do 13.6. na adrese:  
www.ZdravaMesta.cz/ls/registrace 

 
Kontakt: Kancelář NSZM, T: 725 820 473, E: info@nszm.cz    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


