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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.

Startuje Sportovní liga ZŠ
o Pohár ministra školství
Vydat se nejen ve stopách
hvězd českého i světového sportu, ale především
si osvojit sport a pohyb jako
součást pravidelných aktivit.
Právě to nabídne žákům druhého stupně základních škol
nebo odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií z celé
České republiky „Sportovní
liga základních škol o Pohár
ministra školství“. Účastníci
budou o tuto trofej soutěžit
ve školním roce 2014/2015

v šesti sportovních odvětvích – atletice (Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou),
minifotbalu,
basketbalu,
florbalu, volejbalu a házené.
Pořadateli seriálu těchto soutěží jsou Asociace školních
sportovních klubu ČR, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Česká unie sportu. Podrobnosti
k soutěži jsou k dispozici
na: www.sportovniligazs.cz.

JobFair Kanada v Praze
Agentura Czech Us spustila
registraci na JobFair Kanada.
Veletrh
bude
probíhat
6. – 7. prosince 2014
v Praze a můžete se na něm
osobně setkat s kanadskými zaměstnavateli a získat
práci v Rockies zejména
v hotelech a restauracích.
Najímat se budou zaměstnanci převážně na léto květen/červen až konec října

2015, případně na zimní sezonu, která začíná v prosinci
a trvá do dubna.
Letos se bude obsazovat
pouze 150 pozic!
Více informací naleznete
na webových stránkách
agentury www.czech-us.cz
nebo na události na Facebooku.

Výstava v NICM:
Karty kam se podíváš
Srdečně zveme všechny přátele NICM
k návštěvě nové výstavy Tamary Voldřichové „Karty kam se podíváš“.
Na výstavu se můžete přijít podívat až
do 1. prosince 2014 do kamenných prostor NICM v otevíracích hodinách.
Tamara Voldřichová je největší sběratelkou hracích karet v České republice. Na
své výstavě vám přináší pohled do části
své rozsáhlé sbírky hracích žolíkových
karet, které pocházejí z různých koutů
světa, všechny originálně a nádherně
zpracované s různými tématy.

nicm.cz
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Čeští studenti svými
vědomostmi opět zazářili
Po letošním květnovém mimořádném úspěchu studentů
v kalifornském Los Angeles
na soutěži INTEL ISEF si čeští
studenti svůj úspěch zopakovali! Tentokrát na soutěži mladých vědců EUCYS ve Varšavě. Sice to zpočátku vypadalo,
že naši mladí badatelé jsou
se svými projekty trochu mimo
hlavní zájem porotců a účastníků a jen těžko budou konkurovat všem těm pohybujícím
se robotům a lesklým obrazovkám. Nakonec všechny tři projekty získaly výborné ocenění.
První hlavní cenu za fyziku
získal Luboš Vozdecký z Gymnázia Vyškov a s ní i pozvání
Švédské akademie na udělo-

vání Nobelovy ceny. Ve své
práci se věnoval experimentálnímu studiu různých aspektů
valivých pohybů. Popsal deformaci podložky pod valícím
se tělesem a vyvrátil některé
domněnky ohledně původu valivého odporu.
26. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest
for Young Scientists se konal
od 19. do 24. září 2014
ve Varšavě. Letošního ročníku se zúčastnilo 119 soutěžících z 39 zemí s 85 projekty.
Podrobnosti si můžete přečíst na www.msmt.cz nebo
na www.nidm.cz/talentcentrum.

nicm.cz

Soutěž Europassu
o nejlepší video
Vytvoř krátké video, které vyzdvihne dokumenty Europassu, a přihlaš ho
do soutěže o atraktivní ceny!
Soutěž je určena především mladým lidem, kteří rádi cestují a poznávají nová
místa. Cílem soutěže je natočit nejlepší
video propagující dokumenty Europassu a získat co největší množství hlasů
sdílením na internetu a sociálních sítích.
A co můžete vyhrát?
1. cena: výlet snů do evropského města
dle vašeho výběru (v rámci Evropské
unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátů do EU) ve formě
voucheru od Student Agency
2. cena: poukaz na nákupy v hodnotě
1 000 Euro na MALL.cz
3. cena: poukaz na nákupy v hodnotě
500 Euro na MALL.cz
Videa můžete přihlašovat až do 30. 11.
2014.
Bližší informace o soutěži naleznete
www.europass.cz/videoviral.

GEOFUN – hra, co svět neviděl…
GEOFUN je geolokační hra nové
generace určená pro chytré telefony. Právě technická vyspělost
chytrých telefonů umožnila vznik
této zcela unikátní virtuální hry.
GEOFUN si lze vyzkoušet v Praze, v Brně, Ostravě, Karlových
Varech a na mnoha dalších zajímavých místech naší republiky.
Jedná se o mobilní aplikaci,
která vás provází městy a jejich
atraktivitami, zábavnou a velmi
netradiční formou. GEOFUN vychází z populárního geocachingu,
na rozdíl od něj však nalezením
určeného místa zábava nekončí,
ale teprve začíná.
Kouzlo GEOFUNu tkví v tom,
že nevíte, jaké úkoly vás čekají,
dokud nedorazíte na určené místo

začátku geosrandy (označení pro
jednotlivé hry). Předem pouze zjistíte stručný popis geosrandy a faktory náročnosti, ty jsou čtyři – fyzický, mentální, trapnosti a zábavy.
Průvodce předem ještě prozradí,
jaké pomůcky můžete potřebovat a informace o tom, zda-li je
možné hrát i na vozíčku, s kočárkem, na kole apod. Jelikož často
v rámci GEOFUNu musíte navštívit zámek, hrad či muzeum, nechybí informace o otevírací době
a výši vstupného.
V současnosti je k dispozici téměř 90 rozmanitých geosrand,
které jsou rozmístěny po celé republice a další neustále přibývají.
A co by to bylo za hru,
kdyby se o nic nesoutěžilo. Ti

úspěšnější pak mohou získat další
hodnotné ceny, jako např. zájezd
do Vídně, pobyty, jazykové kurzy
či luxusní wellness. Kompletní výčet je k dispozici na www.geofun.
cz/o-co-se-hraje/ .
Bližší
informace
naleznete
na webu www.geofun.cz, jež poskytuje mnoho dalších užitečných
informací. Hra má také svoji Facebookovou prezentaci na adrese
www.facebook.com/GeofunCZ.
GEOFUN je zdarma ke stažení
na adrese www.geofun.cz/app .
Aktuálně je k dispozici na Google play, tedy pro chytré telefony
s operačním systémem Android,
na AppStore pro iPhony.
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iPortál ulehčí rodičům i žákům výběr školy
Česká školní inspekce spustila informační portál – iPortál,
na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách,
které jsou zapsané ve školském
rejstříku. Všichni zájemci, a zejména pak žáci a jejich rodiče,
tak dostanou možnost dohledat vyhovující školu v rozsáhlé síti podle
preferovaných parametrů na jednom místě.
Školy kromě své charakteristiky
budou průběžně doplňovat a při-

kládat informace a dokumenty
jako výroční zprávy, koncepční
záměry, školní vzdělávací programy a další. Souhrnné základní
informace jsou navíc doplněny
o inspekční zprávy. Kromě základních kontaktních informací o škole
se zobrazuje také série dalších konkrétních a doplňujících informací:
„Třeba velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost,
materiální podmínky, výuka cizích jazyků, způsoby hodnocení

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

Veletrh Profesia Days
Začněte svou kariéru na veletrhu práce Profesia days.
Získejte brigádu, absolventskou praxi, stáž nebo první
zaměstnání přímo na veletrhu. 22. - 23. 10. 2014 výstaviště PVA EXPO Praha Letňany.
Kdy:
22. 10. 2014 10:00 - 19:00 a 23. 10. 2014
9:00 - 16:00
Kde: Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany
Více informací: www.profesiadays.cz
Vstupné stejně jako vloni je ZDARMA.
Co veletrh práce přináší:
•
osobní setkání se zaměstnavateli, kteří nabízejí
brigády, praxe a stáže
•
informace, jak napsat životopis a motivační list
•
testování IT a jazykových znalostí
•
možnost vyzkoušet si pohovor
•
konzultovat svou kariéru s odborníky

nebo informace o specifických aktivitách, které škola nabízí,“ představil základní možnosti systému
ústřední školní inspektor Tomáš
Zatloukal.
Aktuálně lze v systému nalézt profily zhruba 300 škol. Další však
budou přibývat. Projekt podporuje
i ministr školství Marcel Chládek
iPortál je dostupný na adrese
https://iportal.csicr.cz.

Nenechte si ujít
FOTOEXPO 2014
Podzimní FOTOEXPO 2014 si přece nemůžete nechat ujít!
Druhý ročník veletrhu a festivalu současné
fotografie FOTOEXPO zahájíme v sobotu
18.října 2014 v Národním domě na Vinohradech. Program veletrhu a festivalu současné
fotografie jsme připravili tak, aby každý z vás
zažil něco nového a nečekaného.
Zakupte si základní vstupné v předprodeji
a nechte se strhnout prezentací několikanásobného držitele ocenění Czech Press Photo. Jan
Šibík vám skrze svůj objektiv přiblíží světové události. O své tvorbě bude besedovat Sára
Saudková. Audiovizuální projekci bude mít
také Marian Beneš, který představí fotografii
automobilu. Těšit se můžete na přírodní zázraky západního pobřeží USA v podání Jiřího
Stránského a nebudou chybět ani další prestižní fotografové, kteří se v ČR na takovéto události budou prezentovat úplně poprvé.
Těšit se můžete na blok přednášek a prezentací, kterým bude provádět Martin Kamín, šéfredaktor FOCUSmagazine.cz, majitel FOTOEXPEDICE.CZ
V Majakovského sále bude připravena největší
prezentace fototechniky za poslední tři roky.
Základní vstupenku si zakoupíte za 250 Kč
v síti GoOut.cz.
Podrobné informace najdete na www.fotoexpo.cz.
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