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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuality
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží a volnočasových aktivit,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Nejvíce brigád je v Praze, nejméně v Karlovarském kraji
Práce na dohody o pracích
konaných mimo pracovní
poměr, které se využívají na
brigády, se inzerovaly na pracovním portálu Profesia.cz
nejčastěji v Praze (46,2 %),
Jihomoravské kraji (19,5 %)
a Středočeském kraji (19,1
%). Naopak nejméně brigád
byste našli v Karlovarském
kraji (1,5 %), Jihočeském
kraji (4,1 %) a Pardubickém
kraji (4,3 %).

Nejsilnější průměrné reakce na práce na dohody jsou
v Moravskoslezském kraji
(57,2 reakce), Královehradeckém kraji (56,2 reakce)
a na Vysočině (55,7 reakce).
Celý článek: http://www.profesia.cz/info/tiskove-zpravy/
nejvice-brigad-je-v-prazenejmene-v-karlovarskemkraji/.

Erasmus pro mladé
podnikatele
Program Erasmus pro
mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským
podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení nebo úspěšnému provozování malého podniku
v Evropě.
Noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání
se zkušeným podnikate-

Prázdninový
provoz NICM
Ve dnech 14. 7. - 25. 7. 2014
je v našem kamenném centru v ulici Na Poříčí 4, Praha 1
z provozních důvodů ZAVŘENO.
I všechny případné telefonické a
emailové dotazy zodpovíme v týdnu následujícím.
Děkujeme za pochopení!

nicm.cz

lem, u něhož žijí a s nímž
spolupracují po dobu
1 až 6 měsíců. Pobyt částečně financuje Evropská
komise.
Uzávěrka přihlášek je
17. července 2014!
Více se dočtete na www.
nicm.cz/erasmus-pro-mlade-podnikatele-0.
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Letní kino
v MeetFactory
Druhá sezóna letního kina v mezinárodním centru současného umění MeetFactory odstartovala ve středu 18. 6. a potrvá
až do září.
Každou středu od 21:30 (červen, červenec)
nebo od 20:30 (srpen, září) bude k zhlédnutí film, na jehož výběru se můžete sami
podílet hlasováním na portálu www.filmjukebox.cz.
Hlasování končí vždy dva dny před samotnou projekcí a ve stejný den je zahájen prodej vstupenek.
Vstupné na všechny projekce je 80 Kč,
pro obyvatele Prahy 5 sleva 50%!
Více informací naleznete www.meetfactory.cz/cs/program/ostatni.

Vstup do Národního
technického muzea
pouze za 50 Kč!
Národní technické muzeum připravilo v letošním roce
pro návštěvníky při příležitosti výročí a významných
dnů několik termínů, během kterých bude vstupné
pouze 50 Kč.
Sleva na vstupném se netýká prohlídky dolů (příplatek
50 nebo 30 Kč).
Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové
předměty si můžete prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách za mimořádné vstupné
v těchto dnech:
•
28. 9. 2014 - Výročí prvního otevření expozic
Národního technického muzea ve Schwarzenberském
paláci na Hradčanech v roce 1910
•
28. 10. 2014 - Vznik Československé republiky
•
18. 12. 2014 - Výročí úmrtí Václava Havla.

nicm.cz
Pro vysvědčení se chodilo už za Marie Terezie
Od roku 1774, kdy byl na našem
Území zaveden Všeobecný školní řád císařovnou Marií Terezií,
si žáci chodí pro vysvědčení. Stalo se tak hlavně z toho důvodu,
že bylo třeba zavést systém hodnocení prospěchu žáků. Ovšem t
o nevypadalo stejně jako dnes. Vysvědčení žáci dostávali až na úplném konci školní docházky (ve 14
letech).
Na přelomu 19. a 20. století
se udělovaly tři druhy vysvědčení:
propouštěcí, na odchodnou a frekventační.
Propouštěcí vysvědčení dostávali
žáci, kteří dosáhli věku pro opuštění školy a kteří zároveň měli postačující znalosti z náboženství, počtů
a vyučovacího jazyka.Vysvědčení na odchodnou dostávali děti,

které dosáhly potřebného věku
pro opuštění školy (14 let),
ale které neměly potřebné znalosti
a ani se to od nich „nedalo očekávat“. V něm ani nebyly uvedeny
známky. A frekventační vysvědčení dostávali žáci, kteří z obecné
školy odcházeli na střední školu.
V průběhu školního roku pak byli
studenti klasifikování tzv. školní
zprávou, ve které známky uvedeny
byly.

•
Antonín Zápotocký měl
v učení samé jedničky?
•
Bohumil
Hrabal
měl
na výročním vysvědčení i šest nedostatečných? Propadl v kvartě a nedostatečnou si přinesl z předmětu,
ve kterém později vynikl nade všemi – z českého jazyka.
•
Matěj Ruppert, frontman
kapely Monkey Business, dostal
ve třetí třídě z hudební výchovy
čtyřku?
•
Thomas Alva Edison,
vynálezce elektrické žárovky, foVíte o tom, že…
nografu a držitel více jak 1300
•
Karel Čapek měl na vy- dalších patentů, nikdy nezvládl
svědčení z obecné školy v Úpici základní dovednosti jako psaní,
pravopis a aritmetiku? Jeho učitrojku z psaní a pravopisu?
•
Edvard Beneš nebyl výbor- tel řekl, že byl „zmatený“ a patřil
ný žák a na vysvědčení nosil čtyř- k horší části třídy.
ky?
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S čím vás nepustí na palubu letadla?

Letecká doprava je nejbezpečnějším druhem přepravy cestujících
a aby takovou zůstala, je odbavení všech osob nutně doprovázeno bezpečnostními procedurami,
které mají za cíl zabránit vnesení
zakázaných předmětů na palubu letadla. Ještě než začnete balit
zavazadla, zjistěte si, které předměty by neměly být ve vašem kabinovém zavazadle uloženy.
Nebezpečné předměty jsou nejen

výbušniny, zbraně a nože, ale i materiály, jejichž charakter a původ
nedovoluje vyloučit potenciální
nebezpečnost. Proto je výrazným
způsobem omezeno i množství
tekutých a gelovitých materiálů, které můžete mít při průchodu
bezpečnostní kontrolou v kabinovém zavazadle.
Doporučujeme prostudovat si řád
letiště a přepravní podmínky letecké společnosti. Můžete si tak

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR

Nadace Partnerství nabízí
granty na podzimní sázení
stromů
Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy,
které vám později poskytnou
čistější vzduch, příjemný stín
i hezčí místo k procházkám.
Co grant podporuje:
•
zakoupení
sazenic
stromů a keřů;
•
zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy,
hřebíky, ochrana proti okusu,
mulč, atd.);
•
dopravu sazenic a
materiálu na místo výsadby;

•
zakoupení/zapůjčení
nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max.
do výše 10% celkové žádané
částky);
•
propagaci výsadby,
tisk a tvorba informačních
materiálů (max. do výše 10%
celkové žádané částky).
Uzávěrka: 30.8.2014
Více informací najdete na
dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3798.

ušetřit značné nepříjemnosti. Jestliže vám nebude něco jasné, neváhejte se obrátit s dotazy na kancelář vašeho leteckého dopravce
nebo na infolinku letiště, ze kterého budete cestovat.
Seznam nejčastějších věcí, co nesmí na palubu letadla naleznete
na www.nicm.cz/s-cim-vas-nepusti-na-palubu-letadla.

Jihočeská univerzita
nabízí nový studijní
program Mechatronika

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích společně ve spolupráci s ČVUT
v Praze otevírá nový studijní obor Mechatronika.
Jedná se o čtyřletý studijní obor, který nabízí interdisciplinární vzdělání v prolínající se kombinaci elektroniky s elektrotechnikou, výpočetní techniky s informatikou
a strojírenstvím. Absolventi studijního
oboru získají strojírensko-elektrotechnické vzdělání, které dokáží kombinovat
se znalostmi z informatiky, automatizace
a řízení při řešení systémových návrhů
či řešení komplexních problémů z oblasti
robotiky, inteligentní senzoriky, zpětnovazebních regulačních a řídících systémů
atd.
Studijní obor je zajišťován na Jihočeské
univerzitě ve spolupráci s Fakultou strojní
ČVUT a společností Robert Bosch České Budějovice. Společnost Robert Bosch
se aktivně účastní výuky, a tak umožňuje vzdělání svých nových potenciálních
zaměstnanců. Podrobnější informace
o oboru naleznete www.prf.jcu.cz/ufy/
mechatronika.html.
A nejlepší na konec: Přihlášky na studijní
rok 2014/2015 je možné podávat do konce července 2014.
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