DOTAZNÍKOVÝ MANUÁL
Online dotazníky
Dotazník pro starosty
- vyplní pouze starosta, termín odeslání 7. 6. 2021 nejpozději
- pouze online, zabere pár minut
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGpl63QI9gLZ--k9AZbNYy5Xho
1MpMXc7yC8e_Hv3T6pmDxQ/viewform
Dotazník pro zaměstnance
- vyplní všichni zaměstnanci obce, termín odeslání 14. 6. 2021 nejpozději
- pouze online, zabere pár minut
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQOH6HPpN9xd1OPQTm71bfhI
zSxM2arAelOA1A9e1wokaeqw/viewform
Dotazníky pro občany
- Online i tištěná verze (každá obec obdrží počet dotazníků rovnající se 5 %
obyvatel k 1. 1. 2021)
- Online verze: Vyvěšení na webové stránky, sociální sítě, vhodné oslovit také
místní spolky a školy ke spolupráci, vyhlásit rozhlasem a případně vložit
informaci o dotazníku do zpravodaje (je-li aktuální)
- na webových stránkách a sociálních sítích doporučujeme po 14 dnech
znovuvyvěsit - zajistí vyšší účast respondentů
- dotazníky budou sbírat informace od 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021 - po tuto
dobu musí být přístupné minimálně na webových stránkách obce
a minimálně na jednom dalším zdroji (sociální sítě, webové
stránky školy, spolků atp.)

- https://dotazniky.smscr.cz/efektivni-a-moderni-komunikace-obci
-

Tištěná verze: v obálce obdržíte tištěné formuláře - ty slouží k distribuci mezi
občany, kteří nepoužívají či nevlastní zařízení umožňující vyplnění online
dotazníku
- doporučení na jejich distribuci: obecní knihovna (často navštěvují
senioři), obecní/městský úřad (oslovit občany při vyřizování záležitostí
na obecním úřadě), spolek/klub seniorů, rozdat dětem ve škole, aby to
vyplnili prarodiče a další
- v oblasti šíření tištěných dotazníků necháváme volbu způsobu na Vás sami dokážete zvolit nejlepší způsob, který bude ve Vaší obci/městě
fungovat (možnost kombinace několika způsobů)
- tyto dotazníky mohou být vyplněny během 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021
- do 9. 7. 2021 je nutno doručit vyplněné dotazníky na adresu: SMS ČR,
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštně
- níže naleznete doporučený text ke zveřejnění dotazníků

Doporučené znění textu ke zveřejnění dotazníku na webových stránkách či
sociálních sítích:
Vážení občané, naše obec se zapojila do projektu Efektivní a moderní komunikace
obcí Sdružení místních samospráv ČR, díky němuž získá naše obec elektronickou
úřední desku - dotykovou obrazovku, jež nahradí aktuální papírovou verzi. V rámci
projektu bude zpracována také koncepce, která nám pomůže zlepšit naši komunikaci
směrem k veřejnosti - k Vám. Abychom co nejvíce vyhověli Vašim požadavkům,
prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Zabere Vám to jen pár minut.
Děkujeme.

