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Praha 21: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2016  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent --nepřiřazen--

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Blinková Kateřina

Školní zahrady především u mateřských škol jsou využívány jako
herní  a výukový prostor, přičemž MČ Praha 21 spolupracuje
s jednotlivými MŠ ( MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, MŠ Sluníčko,
Polesná 1690, MŠ Rohožník, Žárovická 1653 a 1. MŠ, Čentická
2222) na obnově a rozvoji školních zahrad. V létě letošního roku byl
poskytnut 1 .MŠ příspěvek MČ na vybudování organické stavby na
školní zahradě ve výši 154 900,- Kč.

Jinak role MČ spočívá především v organizačním zastřešení,
technickém zajištění akcí a propagaci jednotlivých akcí pořádaných
 MČ Praha 21, spolky MČ Praha 21 a též v podpoře aktivní účasti
Masarykovy ZŠ Polesná na těchto akcích, jakož i účasti jednotlivých
MŠ. Jedná se především o Den Země a Týden zdraví, které pořádá
přímo MČ Praha 21 (v jeho rámci proběhla pro žáky 8. a 9. tříd MZŠ
Polesná Klimatická snídaně, kterou MČ financovala částkou 8000,-
Kč; v rámci této aktivity žáci analyzovali původ potravin,
ekologickou náročnost jejich pěstování či výroby, ekologickou zátěž
při dopravě apod.). Obě tyto akce finančně podpořil magistrát hl. m.
Prahy i MČ Praha 21 (Týden zdraví podpořila MČ částkou 40 000,-
Kč, Den Země pak ……….) Dále se zde konají akce Běh za újezdskou
sovou, Újezdský Strašiles, Čarodějnice, Újezdské posvícení aj. – na
všech MČ participuje a podporuje.

MZŠ Polesná pořádá též nepravidelné workshopy s ekologickou
tematickou pro jednotlivé ročníky žáků školy a využívá blízkost
Klánovického lesa, v němž je vybudována naučná stezka. Tato
stezka vznikla zásluhou spolku Újezdský strom, za podpory MČ
Praha 21 a MZŠ Polesná, kdy kupříkladu žáci MZŠ spoluvytvářeli
vizuál této stezky prostřednictvím svých výtvarných i literárních
prací a s použitím svých biologických vědomostí.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.1.A Podpora škol a školských
zařízení prosazujících VUR nad
rámec povinností daných školskými
dokumenty

7 Vzdělávání a výchova

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních
zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských
zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

7.1.1 Existuje podpora (�nanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a
školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v
současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části
standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?

Sebehodnocení +1 ?

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
který je dále odborně monitorován a vyhodnocován obcí (obec zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci
VUR)?

https://kb.praha21.cz/public/task/1687/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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V MČ Praha 21 neexistuje systém vyhodnocování vzdělávání pro
udržitelný rozvoj, který by byl dále vyhodnocován.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.1.B Vyhodnocování a monitoring
VUR ve školách a školských
zařízeních zřizovaných obcí,
případně jiným zřizovatelem.

volně dostupnou databázi nemáme. Ve škole mají k dispozici
následující materiály: Venkovský prostor, materiály ze státního
ústavu zdraví a nadačního fondu Albert

 http://portal
zp.praha.eu/jn/cz/ekologicka_vychova_ma21/index.html

http://www.enviweb.cz/     

http://ekolist.cz/

více informací naleznete v informačním systému ÚMČ Praha 21

 

 

7.1.D Didaktická databáze
elektronických materiálů a dalších
didaktických materiálů pro VUR
(např. tištěných materiálů,
výukových sad pro praktické
činnosti) podporovaných obcí

. Na území MČ Praha 21 jsou 4 MŠ  (MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
MŠ Sluníčko, Polesná 1690, MŠ Rohožník, Žárovická 1653 a 1. MŠ,
Čentická 2222) a Masarykova ZŠ Polesná.  Přičemž u všech, kromě
MŠ Čentická, což je nová budova, již proběhly stavební úpravy a
rekonstrukce  v rámci úsporného provozu (rekonstrukce kotelen,
zateplení, oprava střech). MŠ Sedmikráska - zateplení fasády a
střech 2014 ve výši 4,8 mil Kč, také je v této MŠ aktuálně
připravována investiční akce na rok 2017 – rekonstrukce kotelny.
MŠ Rohožník -zateplení střech a stropu suterénu 2015 4 mil Kč,
rekonstrukce kotelny MZŠ Polesná, výměna za úsporné kondenzační
kotle 4,2mio. (Budova MŠ Sluníčko je součástí budovy MZŠ
Polesná).

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.1.C Podpora energeticky a
materiálově úsporného provozu
škol.

dosud MČ Praha 21 nepodporovala, nyní nastavujeme podmínky
spolupráce

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.1.E Podpora sítí učitelů a
vychovatelů vzdělávajících v
problematice UR.

Ano, učitelům je poskytována finanční odměna od vedení školy, jsou
podporování v osobním rozvoji a vzdělávání, veřejně oceňováni v
rámci školy.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.1.E* Udělování ocenění
pedagogickým pracovníkům za
práci v oblasti VUR.

Sebehodnocení 0 ?

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR ?
Jsou tyto databáze podporovány krajem, obcí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na
národní/mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály
(např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje
nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které
podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?

Sebehodnocení 0 ?

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných obcí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění
odpadu apod.), který re�ektuje cíle udržitelného rozvoje?

Sebehodnocení +1 ?

7.1.5 Podporuje obec (�nančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a
vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje?

Sebehodnocení 0 ?

7.1.5* Jsou na školách a ve školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem učitelé
zajišťující vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného rozvoje nad rámec svých pracovních povinností
oceněni (�nančně, veřejným oceněním jejich práce, udělením nějaké ceny obce apod.)?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1688/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
http://www.enviweb.cz/
http://ekolist.cz/
https://kb.praha21.cz/public/task/1528/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1519/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1526/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1689/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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AKtuálně nejsou školám k dispozici volně materiály, které by
zajišťovala MČ Praha 21.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Aktuálně MZŠ Polesná usiluje o zařazení do systému "Ekoškola",
pedagogové se vzdělávají v této oblasti a připravují rozšíření výuky
pro trvale udržitelný rozvoj.

MZŠ Polesná je aktuálně největší základní školou v Praze. S téměř
1000 žáky.

7.1.F Spokojenost obyvatel se
vzdělávacími institucemi

. Rarášek – výchova dětí k soudržnosti, komunitní práci, k úctě
k lesu a pohybu v lese

Klub aktivních seniorů – budování respektu k občanské společnosti,
pomoc při výchově dětí, doprovázení dětí do Domu dětí a mládeže
(DDM Dům UM), komunitní život a poznávání české republiky

DDM – Dům UM - aktivity pro děti a mládež od sportovních, přes
výtvarné, kulturní, hudební, pomoc při akcích MČ Praha 21 (např.
Týden zdraví), podpora komunitního života

Újezdský strom – ekologicky a kulturně zaměřený spolek, pořádající
poznávací i sportovně poznávací  akce, též hojně publikuje, podílí se
významně na budování respektu k největší lesní ploše Prahy –
Klánovickému lesu (lesní naučná stezka, středověká vesnice Hol,
lesní hřiště na pétanque aj.)

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.2.A Nevládní neziskové
organizace v obci, zabývající se VUR

Rarášek z Újezda, Klub aktivních
seniorů, DDM - Dům UM, Újezdský
strom,

ano, finanční prostředky jsou dostupné jak v podobě programových
dotací, tak i individuálních dotací. Nikdo si, ale doposud nepožádal.

Nízká propagace, je potřeba více v této oblasti informovat.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.2.B Peněžní prostředky pro
nevládní neziskové organizace v
obci, zabývající se VUR

zatím ne, ale MČ Praha 21 zjišťuje, zda nemá některý z již
existujících spolků zájem se tímto tématem zabývat.

7.1.6* Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály, které zajišťuje obec
(iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na
jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?

Sebehodnocení 0 ?

7.1.8* Další informace k tématu

Sebehodnocení +1 ?

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti
udržitelného rozvoje

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

7.2.1 Existují v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají
problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Vyhodnocuje obec jejich činnost?

Sebehodnocení +1 ?

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím
neformální vzdělávání z rozpočtu obce pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?

Sebehodnocení -1 ?

7.2.3 Pokud v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se
problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nejsou, snaží se obec nějakým způsobem podpořit jejich
vznik?

Sebehodnocení 0 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1516/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1532/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1506/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21 7.2.C Podpora vzniku nevládních
neziskových organizací.

MČ Praha 21 se snaží o propojení jednotlivých spolků a podporuje
spolupráci jejich v rámci akcí MČ Praha 21 – Týden zdraví, Den
země, i v rámci fungování komunitního života – spolupráce Klubu
aktivních seniorů s DDM Dům Um, i v rámci projektů hl. m. Prahy,
např. v oblasti školství spolupráce spolků, rodičů, školek i škol (i
z okolních MČ – Klánovice, Běchovice, Koloděje) na projektu MAP. 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.2.D Podpora síťování institucí
zabývajících se VUR

MČ Praha 21 nezajišťuj systematickou práci v přípravě vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje. Nicméně na území
hl. m. Prahy funguje EVVO

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.3.A Strategické dokumenty obce
pro VUR

Tuto oblast má u nás na starosti odbor životního prostředí a
dopravy. Občané naleznou potřebné informace na www.praha21.cz,
v Újezdském zdravodaji. 

http://www.praha21.cz/informace/komunalni-odpad?
highlight=WyJvZHBhZCJd

http://www.praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad?
highlight=WyJvZHBhZCJd

http://www.praha21.cz/informace/velkoobjemove-kontejnery?
highlight=WyJvZHBhZCJd

http://www.praha21.cz/informace/bioodpad?
highlight=WyJvZHBhZCJd

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.3.B Odborná podpora pro občany
z hlediska naplňování principů UR

7.2.4 Podporuje obec vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami,
NNO, občanskými sdruženími, profesními sdruženími)?

Sebehodnocení +1 ?

7.2.5* Další informace k tématu

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových
skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech
cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

7.3.1 Zajišťuje obec systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného
rozvoje?

Sebehodnocení 0 ?

7.3.2 Nabízí obec odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní
rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňování principů udržitelného
rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými
úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?

Sebehodnocení +1 ?

7.3.3 Iniciuje obec ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů pořádání osvětových akcí v
oblasti udržitelného rozvoje. Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?

https://kb.praha21.cz/public/task/1501/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1525/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1560/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
http://www.praha21.cz/informace/komunalni-odpad?highlight=WyJvZHBhZCJd
http://www.praha21.cz/informace/nebezpecny-odpad?highlight=WyJvZHBhZCJd
http://www.praha21.cz/informace/velkoobjemove-kontejnery?highlight=WyJvZHBhZCJd
http://www.praha21.cz/informace/bioodpad?highlight=WyJvZHBhZCJd
https://kb.praha21.cz/public/task/1499/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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Ano, MČ Praha 21 pořádá akce: Den země, Týden zdraví, kulatý stůl
k udržitelnému rozvoji, VF. Témata jsou volena podle toho co
aktuálně zajímá občany MČ Praha 21.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.3.C Osvětové akce UR v obci 

Každý rok je pravidelně akce Den
země a Den zdraví - jedná se o
venkovní akce určené pro širokou
veřejnou i školky a školy. V roce
2016 MČ Praha 21 poprvé
pořádala místo Dne zdraví, Týden
zdraví a v příštím roce bude opět
Týden zdraví.

Dopad akcí MČ Praha 21 vyhodnocuje nepravidelně. K
vyhodnocování využíváme především dotazníky - Veřejné fórum,
Týden zdraví, v rámci Kulatého stolu probíhá osobní dotazování. V
roce 2016 bylo možné dotazník týkající se Veřejného fóra vyplnit i
elektronicky přímo na webových stránkách ÚMČ Praha 21.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.3.C Osvětové akce UR v obci 

Ano, MČ Praha 21 se snaží pokrýt všechny věkové skupiny občanů
MČ Paha 21. Systém hodnocení, zda dochází k pokrytí všech skupin
obyvatel bohužel nemáme. Můžeme pouze posoudit, zda na akci
přišly děti, dospělí i senioři.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.3.D Oslovení všech cílových
skupin v rámci VUR

Ano v MČ Praha 21 je několik spolků a center např. - SPCCH, Klub
aktivních seniorů,, zahrádkáři, DDM. Počet lidí je stabilní, nedochází
k výraznému nárustu ani úbytku lidí, kteří je využívají. 

Klub aktivních seniorů – budování respektu k občanské společnosti,
komunitní život a poznávání české republiky

DDM – Dům UM - aktivity pro děti a mládež od sportovních, přes
výtvarné, kulturní, hudební, taktéž aktivity pro rodiče s dětmi 

SPCCH – Svaz postižených civilizačními chorobami, zabývá se
zejména podporou osob postižených civilizačními chorobami, jejich
komunitním životem, lékařskou osvětou, vzděláváním a pomocí se
začleněním do života takto poznamenaných spoluobčanů

Rarášek – výchova dětí k soudržnosti, komunitní práci, k úctě k lesu
a pohybu v lese

Svaz zahrádkářů – pořádání každoročních výstav, podpora v rámci
komunity, rady a porady v oblasti zahrádkaření

 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.4.A Komunitní centra v obci 

Ano, v MČ Praha 21 máme
komunitní centra  (spolky), které
jsou určeny pro všechny věkové
kategorie

Sebehodnocení +1 ?

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)

Sebehodnocení +1 ?

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace obce?

Sebehodnocení +1 ?

7.3.6* Další informace k tématu

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního
životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování
kvalitního životního prostředí

Sebehodnocení +1 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

7.4.1 Existují v obci „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi,
seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

Sebehodnocení +1 ?

https://kb.praha21.cz/public/task/1507/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1582/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1615/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1511/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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Ano,v MČ Praha 21 je k dispozici multifunkční hřiště, dále pak
dětská hřiště, hřiště na petanqué, atletické sportoviště, a řada
menších hřišť v Klánovickém lese.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.4.B Volně přístupná sportoviště v
obci

1 x multifunkční hřiště

12 x dětské hřiště

2 x fotbalový stadion

1 x tenisové kurty

1x fitness hřiště

Při pořádání poznávacích i kulturně-společenských akcí dbáme na
potřebné zabezpečení – zábor komunikace, dozor hasičů, kontejnery
na tříděný odpad, pečlivý úklid, nepoškozování okolního prostředí
(přítomnost policistů MČ i hasičů), při pořádání turistických a
sportovně-poznávacích akcí dbáme na využívání existujících stezek
a cyklostezek v Klánovickém lese i jinde v okolí Újezdu nad Lesy.

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.4.C Volnočasové aktivity občanů 

MČ Praha 21 přímo spolupracuje na pořádání vybraných akcí,
ostatní akce podporuje buď finančně pomocí dotace nebo alespoň
propagací na webu MČ, letákem ve Újezdském zdravodaji a
vyvěšením letáku na nástěnkách.

 

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

7.4.D* Zájmová činnost v obci 

Stav textů - město dokončilo sebehodnocení  

Koordinátor zaškrtne v okamžiku, kdy všechny texty tohoto tématu jsou za municipalitu vyplněny.
 

Expert poté audit pročte a změní stav na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a je s nimi
spokojen, což se objeví právě na této stránce.

 

Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a nemá připomínky.
 

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - s výhradami" jakmile texty zkontroluje a požaduje
jejich dopracování. Připomínky expert napíše do komentářů níže. 

Municipalita pak texty doplní/upraví a informuje o tom experta prostřednictvím komentářů níže. Doplnění komentáře je
nutnou podmínkou pro opakovanou kontrolu sebehodnocení expertem.

 
Konečné datum pro možnost doplnit/upravit sebehodnocení je 20.8.2017. 

V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.
 

Komentáře
Blinková Kateřina vkládá nový komentář

Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu  Soubor nevybránVybrat soubor
 

7.4.2 Existují v obci sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?

Sebehodnocení +1 ?

7.4.3 Realizuje obec volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování
okolního prostředí? Podporuje obec sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné
cílové skupiny?

Sebehodnocení +1 ?

7.4.4* Podporuje obec sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?

Sebehodnocení +1 ?

7.4.5* Další informace k tématu

https://kb.praha21.cz/public/task/1572/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1556/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://kb.praha21.cz/public/task/1576/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
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