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

Nabídka kurzů
Škola místních samospráv
V průběhu března byl spuštěn další Online večerní kurz pro zaměstnance a zástupce obcí I.
typu, který byl téměř ihned kapacitně naplněn. Z důvodu velkého zájmu byly spuštěny hned
tři skupiny. Online večerní kurz je rozprostřen do 9 večerů, jednotlivé vysílací dny jsou vždy
naplněny zajímavými tématy ušitými na míru zástupcům obcí I. typu.
Stáže
V průběhu března proběhlo hned několik úspěšných stáží, jejichž kapacita byla velmi rychle
naplněna. Témata nabízených stáží byla:
-

Obecní zpravodaje – Stáž je cílená pro všechny, kteří vydávají obecní zpravodaj nebo
obecní zpravodaj vydávat chtějí. Stáž je rozdělena do dvou vysílacích dnů. Dozvíte se,
co obecním zpravodajům nesluší a co jim naopak dodá šmrnc. Poradíme, jak na to, aby
byly vaše zpravodaje pěknější, čtivější a přehlednější. Naučíme vás, jak napsat zprávu,
úvodník, jak vymyslet výstižný titulek či jak si poradit s příliš dlouhým textem. A zazní
i příklady dobré praxe. V Pravopisné posilovně si své znalosti psané češtiny otestujete
a zjistíte, co byste mohli zlepšit. Získáte tipy a pomůcky pro rychlé a správné psaní
především jevů, v nichž se nejčastěji chybuje. Za pomoci efektivní interaktivní metody
si tyto poznatky lépe zafixujete a okamžitě ověříte v praxi.

-

Knihovna v obci – Zkušený tým lektorů vás v této stáži seznámí s koncepcí rozvoje
knihoven v ČR, mimozdrojovým financování knihoven, knihovnou v obci, projekty
knihoven na podporu čtenářské gramotnosti, elektronickými službami v době
koronaviru, metodickými centry pro výstavbu a rekonstrukce knihoven, knihovnou 21.
století v malé obci, službami knihoven knihovnám.
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-

Rozvoj obce online – V rámci této stáže se seznámíte s tématy strategického
plánování na obecní úrovni, představení zajímavých dotačních možností pro obce,
základní informace o obci Dymokury, tvorba programu rozvoje obce v Dymokurech,
příprava a realizace dotačních projektů na území obce Dymokury, představení
konkrétních zrealizovaných projektů, komentovaná prohlídka fotografií a obce na
Google Street View.

Webinář
-

Dne 18. 3. 2021 proběhl webinář s advokátem JUDr. Jakub Blažkem na téma NOVÝ
ZÁKON O ODPADECH 2021. Záznam webináře je k dispozici na našem Youtube kanálu
na https://www.youtube.com/watch?v=hatAQHdIUMM. Dotazy, které byly položené
v průběhu webináře zpracoval advokát a jsou k dispozici v právní poradně na portále
Rok v obci http://www.rokvobci.cz/pravni-poradna/. Pro přístup do právní poradny je
nutné se přihlásit.

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese
https://www.portalzastupitele.cz.
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Rozcestník e-learningu
Z důvodu narůstajícího počtu nabízených e-learningů ke kurzům a stáží byl na webu Portál
zastupitele rozcestník těchto e-learningů, který uživatelům nabízí přehledné rozdělení
jednotlivých
e-learningů.
Nabídka
e-learningů
je
dostupná
na
stránce
https://www.portalzastupitele.cz/E-Learning. Pro vstup do požadovaného e-learningu je
třeba zvolit správný kurz a kliknout na odkaz, který vás nasměruje přímo do daného elearningu.

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.

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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