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Vážení uživatelé Portálu zastupitele,
rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za červen 2022. Pro
aktuální informace ohledně nabídky kurzů a stáží prosím sledujte hlavní nabídku Portálu
zastupitele dostupnou na https://www.portalzastupitele.cz.

Kurzy
Vybrané elektronické nástroje a jejich využití 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.
Registrovat se můžete na https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=275

Stáže
V současné době nabízíme zej,éna prezenční stáže. V srpnu 2022 jsou v nabídce následující
stáže:

OBECNÍ ZPRAVODAJE II: JAK UPRAVIT ČI NAPSAT ČLÁNEK? POJĎME TO ZKUSIT
SPOLEČNĚ! – prezenční stáž
Vše, co vás o obecních zpravodajích zajímá Vám prozradí redaktorka a publicistka,
místopředsedkyně odborné poroty celostátní soutěže O nejlepší obecní a městský zpravodaj
MARIE MACHAČOVÁ (Šuláková). Nabízíme Vám také možnost konzultace Vašich zpravodajů s
lektorkou.
Registrace je možná na https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=274

Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271
je spolufinancován z EU

JAK NA KNIHOVNU V OBCI – prezenční stáž
Představení obce a Místní knihovny ve Svijanech. Jste připraveni na výzvy? Projekt IROP,
dotační programy pro vaše knihovny Knihovna v obci a proměna její role. Akce, komunitní
centra, komunitní život v obci, zapojení dětí. Jak postavit dobrou knihovnu? Příklady dobré
praxe Kdo poradí knihovníkům? Propojení informací, online komunikace Knihovna - nevyužitá
příležitost Informační centrum, knihovník zpracovatelem zpravodaje. Jak připravit knihovnu
na soutěž Vesnice roku 2022.
Registrace je možná na https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=267

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese
https://www.portalzastupitele.cz.
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Zajímá nás Váš názor
Využíváte aplikace Správní řízení nebo Zasedání zastupitelstva? Zajímá nás váš názor! Využijte
zpětnovazební dotazník a řekněte nám, co bychom měli zlepšit! Dotazník naleznete na
https://forms.gle/Mbw8vBDFEjTmnGTUA.

Aplikace Místní poplatky
Již brzy pro Vás zveřejníme novo aplikaci Místní poplatky, která Vám pokmůže s administrací
místních poplatků na Vaší obci. Sleudjte Portál zastupitele pro novinky.

Technická podpora
Setkali jste se s technickou chybou na Portálu zastupitele či v aplikaci Zasedání zastupitelstva
a aplikaci Správní řízení? Ozvěte se naší technické podpoře na e-mailu hinda@smscr.cz.
Technickou podporu můžete využít i pro otázky spojené s e-learningem.

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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