
Procesní diagram Medláneckého zpravodaje 

 

Harmonogram práce 

 

1. pátek  - uzávěrka 

2. úterý následující týden – tajemník redakční rady posílá texty shromážděné do uzávěrky v jednom souboru 

3. středa – zasedá RR 

4. středa až pondělí – editorka pročítá a navrhuje úpravy v textech 

5. pondělí až středa – doladění finálního podkladu pro grafičku, zpravodaj se odesílá do tiskárny 

6. nejpozději v pátek (14 dní po uzávěrce) je schválen zpravodaj k tisku 

7. nejpozději následující středu je vytištěný zpravodaj na radnici 

8. ve dvou následujících dnech se provádí roznáška 

9. ve středu po roznášce se schází RR k hodnocení vyšlého čísla a výhledu toho dalšího 

 

Tajemník redakční rady 

1. shromažďuje příspěvky do uzávěrky 

2. komunikuje s autory (zpětná vazba, že příspěvek dorazil, vyžádání fotografií apod.) 

3. zajišťuje přepisování některých příspěvků do el. podoby, je-li to potřeba  

4. hlídá pravidelné přispěvatele, aby posílali příspěvky včas (komunikace s radnicí), př. jim posílá mail 

s připomínkou termínu uzávěrky 

5. příspěvky průběžně přeposílá editorce  

6. inzerce – domlouvá podmínky inzerce 

7. po dohodě s předsedou RR svolává mailem RR (RR se zpravidla schází následující středu po uzávěrce, a 

následující středu po vyjití zpravodaje)   

8. dodává RR podklady – v elektronické podobě nejpozději večer před konáním RR, pro všechny členy RR a 

nahlášené hosty vytiskne podklady pro stávající MZ 

9. fotografie – pořizuje nebo shromažďuje fotografie do MZ, na RR vytiskne, aby RR snímky viděla a mohla 

rozhodovat o jejich vhodnosti pro uveřejnění, platí i o inzerci, pdf a jiných formátech 

10. posílá edičně zpracovaný MZ do tiskárny k sazbě, vč. poznámek pro grafičku 

11. s grafičkou se dopředu domlouvá na termínu, kdy se bude MZ zpracovávat (zpracování probíhá v mailové a 

telefonické komunikaci s editorkou) 

12. posílá objednávku k tisku 

13. zajišťuje organizaci roznosu MZ do schránek a na vybraná místa v Medlánkách 

14. je-li potřeba některým autorům poslat autorské výtisky zpravodaje, posílá je 

15. finální elektronickou podobu aktuálního MZ umisťuje na stránky radnice 

 

 

Redakční rada 

 

1. schází se ke každému číslu MZ 2x – poprvé po uzávěrce (zpravidla následující středu, uzávěrka bývá v pátek) a 

podruhé po vyjití a roznesení zpravodaje do schránek 

2. pokud je třeba, o sporných věcech RR hlasuje 

3. rada dbá na to, aby se netiskly texty, které nejsou podloženy jasnými argumenty a důkazy, texty, které 

bezdůvodně osočují kohokoli a texty, které nejsou v souladu s dobrými mravy v souladu se Statutem MZ 

 

 



4. schůzka po uzávěrce:  

o RR rozhoduje o vhodnosti a délce shromážděných příspěvků  

o navrhuje možné úpravy v textech  

o rozhoduje o pořadí textů v rubrikách a o fotografiích uvnitř zpravodaje i na poslední barevné 

straně  

o hlídá, aby nebylo zneužíváno inzertní části zpravodaje 

o vyřazuje nebo navrhuje k úpravám PR-články  

o pokud objeví věcný nesoulad v textech, upozorní na něj 

o navrhuje články do bublin 

o podává jasný návrh složení první a poslední strany 

 

5.     schůzka nad vyšlým číslem: 

o hodnocení stávajícího čísla – komentáře k tomu, co se jak povedlo a na co je třeba si příště 

dát pozor 

o výhled do následujícího čísla – plánování témat, příloh atd., rozdělení si úkolů s tím 

souvisejících 

o připomenutí termínů následujícího čísla 

 

Editorka a korektorka 

 

1. edičně upravuje všechny texty shromážděné ve zpravodaji 

2. navrhuje autorům úpravy textů na rovině stylistické i jazykové 

3. doplňuje do dlouhých textů mezititulky a popisky pod fotografie 

4. veškeré zásahy do textů konzultuje s jejich autory 

5. dbá na délku a vhodnost titulků jednotlivých textů 

6. sporné momenty konzultuje s předsedou RR 

7. komunikuje s grafičkou a schvaluje finální podobu zpravodaje 

8. dělá závěrečné korektury 

   

 

 


