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Vážení uživatelé Portálu zastupitele,
rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za prosinec 2021. Pro
aktuální informace ohledně nabídky kurzů a stáží prosím sledujte hlavní nabídku Portálu
zastupitele dostupnou na https://www.portalzastupitele.cz.

Videokurzy programu Školy místních samospráv
V sekci On-line kurzy na Portálu zastupitele naleznete z brusu nové Videokurzy programu
Školy místních samospráv. Pro zobrazení těchto videokurzů je třeba být přihlášen do svého
uživatelského profilu na Portálu zastupitele. Každý z videokurzů je přibližně 30 minut dlouhý
a lektor Vám v nich zodpoví nejčastější dotazy a osvětlit problematiku spjatou s daným
tématem. Celková časová dotace je tedy přibližně 7 hodin výukových materiálů. Témata
jednotlivých videokurzů jsou sociální oblast, školství, správní řád, doprava, občanský zákoník,
zákoník práce, stavební zákon, GDPR, kontrolní řád, zákon o obcích, veřejné finance, krizové
řízení, životní prostředí a spisovná služba. Každým z videí Vás provede zkušený lektor.
Detailnější informace naleznete v e-learningu Školy místních samospráv.

Kurzy
Škola místních samospráv
Kurz Škola místních samospráv je jedinečný kurz, který vystihuje všechna témata potřebná
pro výkon veřejné správy. Vhodné pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat a získávat přehled
o častých změnách v právní legislativě. Účastníci obdrží aktuální informace a prezentace. Po
absolvování min.20 hodin studia, splnění e-learningu v rozsahu 20 hodin a testu získáte
certifikát. Kurzy vždy nabízíme formou intenzivního kurzu nebo večerního kurzu.
-

Intenzivní kurz na 4 dny. Registrovat se můžete na:
o https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=217
o https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=218
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-

Večerní kurz na 7 dnů. Registrovat se můžete na
o https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=212
o https://portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=219

Vybrané elektronické nástroje v praxi
Aplikace Zasedání zastupitelstva online a aplikace Správní řízení jsou elektronické nástroje,
které vám usnadní každodenní život na obcích. Aplikace jsou ušité na míru obcím I. typu tak,
aby díky nim byla administrace zasedání zastupitel a vedení správních řízení. Chcete-li se
seznámit s oběma aplikacemi, jejich funkcionalitami, neváhejte se přihlásit na kurz Vybrané
elektronické nástroje v praxi. Kurz probíhá vždy v čase 10.00-15.00 s přestávkou na oběd.
Vypsané termíny kurzu na měsíc leden jsou:
-

19. 1. 2021. Registrace na:
https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=210.

Stáže
rádi byste prohloubili Vaše znalosti, setkali se s odborníky a zástupci I. obcí, kteří Vám přestaví
své zkušenosti k vybraným tématům, které se týkají také správy Vaší obce? Zveme Vás na
oblíbené online stáže. Vysílání je rozděleno do dvou dnů, v průběhu přednášek je možné
pokládat Vaše dotazy a diskutovat s přednášejícími. Počet termínů a míst je omezený, proto
nepromeškejte možnost bezplatného vzdělávání a registrujte se co nejdříve.
Termíny stáží v novém roce jsou:
-

Voda v krajině a obci. Registrace na:
o https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=207
o https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=205

-

Jak ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu obcí. Registrace na:
o https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=208

-

Rozvoj obce. Registrace na:
o https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=211

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese
https://www.portalzastupitele.cz.
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Portál zastupitele i na vašem mobilním zařízení
Nově je Portál zastupitele kompletně přizpůsobený i pro vaše mobilní zařízení a tablet.
Veškeré funkcionality webu lze tak jednoduše prohlížet z jakéhokoliv zařízení.

Seznam absolvovaných kurzů
V detailu vašeho profilu na webu https://www.portalzastupitele.cz nově naleznete seznam
všech vzdělávacích kurzů, kterých jste se zúčastnili. Detail všech absolvovaných kurzů
naleznete po kliknutí na váš e-mail v pravém horním rohu webu Portál zastupitele (pro
zobrazení všech absolvovaných kurzů je třeba být na webu přihlášen). Pro zobrazení
absolvovaných kurzů je třeba kliknout na tlačítko Moje kurzy.

Technická podpora
Závěrem připomínáme, že součástí nabídky Portálu zastupitele je i IT podpora, která slouží
jako podpora uživatelům Portálu zastupitele s technickými problémy a otázkami spojenými
s využíváním Portálu zastupitele. Technickou podporu můžete využívat i při problémech
s připojením na kurzy či stáže, nebo také s přístup do e-learningu.

Metodicko-právní poradna
Zástupcům všech obcí I. typu nabízíme bezplatnou metodicko-právní poradnu, kde mohou
vkládat dotazy týkající se výkonu veřejné správy ve svých obcích. Odpovědi zpracovává
advokát a jsou v anonymizované podobě zveřejněny na webu www.rokvobci.cz.

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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