EDIČNÍ PLÁN TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2021
Ediční plán tištěných materiálů Olomouckého kraje pro rok 2021 byl schválen Radou
Olomouckého kraje dne 18. 1. 2021 (usnesením č. UR/8/8/2021). Krajský úřad Olomouckého
kraje připravuje pro rok 2021 vydání těchto tištěných materiálů:
Ediční plán informačních materiálů v garanci oddělení cestovního ruchu a vnějších
vztahů:
Materiál

Termín
(čtvrtletí)

1.) Turistická brožurka Olomouc region Card
a) Podrobný průvodce po zapojených akceptantech pro držitele karty ORC.
b) formát 110x210 mm, vč. vazby, plnobarevná publikace, cca 230
fotografií, rozsah cca 100 stran
2.) Příručka pro bezpečné bydlení
a) Zpracování příručky pro uživatele bytů a bytových domů. V příručce
budou zpracovány rady a doporučení jak předcházet požárům ve
vícepodlažních nemovitostech, především v husté sídlištní zástavbě.
Obsahem příručky budou také doporučení, jak využívat současné požárně
bezpečnostní prvky i nad rámec stanovených zákonem. Ke zpracování
příručky budou využity konkrétní dotazy obyvatel kraje a příklady řešených
požárů v těchto nemovitostech. Příručka by byla určena bytovým družstvům,
společenstvím vlastníků a majitelům nemovitostí v Olomouckém kraji.
b) Formát A5 lesklá křída (obálka 300g KL, blok 135g KL), vazba sešívaná,
Provedení v tištěné formě, černobílé písmo s barevnými fotografiemi a
obrázky. Přední strana bude tvořena barevnou fotografií nebo obrázkem s
popisem a na poslední straně příručky boudou barevně provedena loga
složek podílejících se na tvorbě příručky, předpoklad je 40 stran. Zdroj dat
HZS OK ve spolupráci s OK, který zároveň odpovídá za obsah příručky.
Materiál nebyl vydán OK ani jiným krajem.
3.) Příručka pro seniory – požární ochrana, ochrana obyvatelstva a
první pomoc
a) Zpracování příručky pro seniory pod názvem „Příručka pro seniory –
požární ochrana, ochrana obyvatelstva a první pomoc“. V příručce budou
zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak
reagovat při vzniku různých mimořádných událostí. Obsah je upraven v
návaznosti na specifické potřeby seniorů. Příručka by byla distribuována na
domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou a další zařízení pro
seniory v Olomouckém kraji. Dále bude využívána při besedách v klubech
pro seniory.
b) Formát A5 lesklá křída (obálka 300g KL), obyčejný papír ne lesk (blok
135g KL), vazba sešívaná, provedení v tištěné formě, černobílé písmo s
barevnými fotografiemi a obrázky. Přední strana bude tvořena barevnou
fotografií nebo obrázkem s popisem a na poslední straně příručky boudou
barevně provedena loga složek podílejících se na tvorbě příručky,
předpoklad je 50 – 60 stran. Zdroj dat HZS OK ve spolupráci s OK, který
zároveň odpovídá za obsah příručky. Materiál nebyl vydán OK ani jiným
krajem.
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4.) Zámek Čechy pod Kosířem
a) Zámek v Čechách pod Kosířem se stal vítězem v celostátní anketě
Památka roku 2019 a je nositel ceny Opera Historica 2019. Díky těmto
oceněním se hojně navštěvovaný zámek dostal ještě více do popředí zájmu
potencionálních návštěvníků z celé České republiky. Připravovaná brožura
by měla zájemcům přiblížit jak historii, tak současnost zámeckého areálu,
přilehlého parku a Mánesova altánku, ale také zajímavých zámeckých
expozic.
b) Formát A5, plnobarevná publikace s obrazovým doprovodem a fotkami
v barvě, rozsah 50 stran, zdroj dat Vlastivědné muzeum v Olomouci. I.
vydání
5.) To nejlepší z expozic našich muzeí
a) Informační brožura nabídne čtenáři přehled současné nabídky muzeí
spravovaných Olomouckým krajem. Vedle představení návštěvnicky
nejúspěšnějších expozic z minulosti nabídne také náhled do prostor stálých
expozic, které jsou v současné pestré nabídce vlastivědných muzeí. Vše
doprovodí četné barevné fotografie. Díky této publikaci získá návštěvník
představu o moderních a interaktivních výstavách i přehled plánovaných
výstav s výhledem na několik příštích let.
b) Formát A5, plnobarevná publikace s obrazovým doprovodem a fotkami v
barvě, 120 stran, zdroj dat PO v oblasti kultury, fotografie z vlastních
archívů. I. vydání
6.) Audit Family Friendly Community
Informační leták pro obce Olomouckého kraje. Audit je rozšířením podpory
obcí ze strany Olomouckého kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování
podmínek života rodin. Cílem auditu je podpora pro-rodinného klimatu v
obci, klimatu, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v
rodinách a mezigenerační dialog.
b) Formát: A4 (297x210mm), 2 lomy do U, papír křída 115g s lesklým
povrchem, oboustranné provedení, plnobarevné 4/4,
počet listů 1 (2 lomy - složeno do U), ve spolupráci s Jihomoravským krajem
bude realizována tvorba konceptu (OSV).
Podobný materiál byl vydán Jihomoravským krajem.
7.) (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje
Publikace obsahující (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje, které
byly v letech 2018 a 2019 zpracovávány studenty Univerzity Palackého v
Olomouci v rámci mezigenerační aktivity projektu Olomouckého kraje. Své
příběhy poskytli senioři/uživatelé pobytových sociálních služeb v kraji.
Publikace bude obsahovat cca 33 příběhů, které budou doplněny dobovými
fotografiemi tazatelů.
b) Formát: A5 na výšku, obálka jednostranná plnobarevná 4/0, 350g křída
mat + lamino lesk 1/0 + vklad 120 stran 4/4 (oboustranně plnobarevný tisk),
100g bezdřevý ofset, vazba V2 PUR, oboustranné provedení, plnobarevné
4/4,
počet listů 120, tvorba konceptu OSV ve spolupráci se zpracovatelem
grafiky.
Materiál nebyl vydán OK ani jiným krajem.
8.) Karty prevence kriminality: Černý Petr
K vystřižení zábavná karetní hra pro děti s poučnými obrázky z oblasti
prevence kriminality.
b) Formát: A2, papír 300g, lamino lesklé 1/0, oboustranné provedení,
plnobarevné 4/4, kreslená ilustrace, text + logo,
počet listů 1 (k vystřižení 25 karet + krabička ke slepení), vytvoří OSV.
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Materiál nebyl vydán OK ani jiným krajem.

9.) Atlas školství – přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších
odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2022/2023
a) Informace o SŠ a VOŠ pro žáky
9. tříd ZŠ – přehled škol, nabízené obory, počet přijímaných uchazečů,
kontakty na ředitele škol, termíny dnů otevřených dveří apod. Distribuce:
základní školy na území Olomouckého kraje, IPS (ÚP Olomouc), OŠM (pro
veřejnost)
b) Formát A4, barevná brožura s fotografiemi, 63 stran. Zdroj dat MPSV, ÚP
Olomouc, OŠM. Pokud se týká zhotovitele, tak je to P.F. art, spol. s r.o.,
Gromešova 769/4, Brno (jedná se o projekt spolupráce s MPSV, kdy kraj
financuje pouze část nákladů na tisk). Atlas školství je vydáván ve všech
krajích ČR.
10.) Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém
kraji – stipendia 2022/2023
a) Leták pro žáky 9. tříd ZŠ – informace o finanční podpoře vybraných oborů
vzdělání Olomouckým krajem. Seznam škol, kde se vyučují podporované
obory, adresy škol, kontakty apod.
b) Formát 3x A5 „leporelo“ (oboustranný tisk), barevný s fotografiemi, 6
stran. Zdroj dat OŠM, fotografie publikovány se souhlasem škol. Leták se
vydává od zavedení stipendií poskytovaných OK.
11.) Ekologická výchova Olomouckého kraje – Přehled ekologických
výukových programů, seminářů, publikací, pomůcek a akcí určených
pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022
a) Cílem publikace je představení aktuální ucelené nabídky aktivit,
programů a opatření organizací profilujících se v environmentálním
vzdělávání, výchově a osvětě. Obsah publikace: popis organizací s
uvedením kontaktních údajů, stručný popis klíčových aktivit organizace,
prezentace vzdělávacích akcí, které organizace považuje za stěžejní,
seznam dalších vzdělávacích akcí v dané kategorii s uvedením webového
odkazu.
Distribuce: školy a školská zařízení a občanská sdružení zabývající se
danou problematikou na území Olomouckého kraje.
b) Formát A5, barevné provedení, úvodní strana bude obsahovat fotografie,
cca 70 stran. Zdroj dat organizace zabývající se environmentálním
vzděláváním, výchovou a osvětou. Pravidelně vydávána OK jednou ročně
již od školního roku 2005/2006.
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