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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.

Velká letní hra
Najdi tři QR kódy, odpověz
správě na otázky a vyhraj lákavé ceny!
Po celé České republice
je umístěno přibližně 100 QR
kódů, které odkazují na jednoduché otázky týkající se podnikání, podnikavosti nebo informačního systému pro mládež.
QR kódy jsou umístěny zejména na místech spojených s podnikáním, případně u partnerů
ICM a v samotných ICM.
Pro zapojení se do soutěže sta-

čí najít a správně zodpovědět
3 QR kódy, čímž se zařadíte
do slosování o regionální ceny
od daného ICM i do hlavního slosování NICM o věcnou
cenu.
O co se soutěží?
1x Sada šperků z drahých kamenů v hodnotě 3 000 Kč
2x Batoh Loap, spacák Loap,
beachball game set
Podrobnější informace najdete
na www.nicm.cz/velka-letnihra.

Evropa v mém regionu fotosoutěž Evropské komise
Jak dění v Evropě ovlivňuje
tvojí komunitu? Odpovědět
na tuto otázku můžeš prostřednictvím fotografie zachycující projekt podpořený
některým z fondů EU, který probíhá ve tvém regionu
a je na něm jasně vidět plakát
a vlajka EU!
Zapojit se do soutěže je možné až do 25.srpna 2014.
Každý vítěz odbrží 1 000 €,

za které si může koupit profesionální fotografické vybavení a výlet do Bruselu pro
dva během Evropského týdne regionů a měst (6. – 9. října 2014).
Více informací naleznete
v pravidlech, podmínkách
soutěže a často kladených
dotazech na europa.eu/youth/node/17437_cs.

Některé vysoké
školy stále ještě
přijímají studenty
Nepřijali vás na VŠ nebo jste ještě nepodali přihlášku? Nezoufejte, některé
školy stále ještě přijímají ke studiu.
Na webových stránkách http://www.
nicm.cz/nektere-vysoke-skoly-stalejeste-prijimaji-prihlasky-ke-studiu
najdete stručná seznam vysokých
škol a některých oborů, které ještě
přijímají přihlášky od studentů. Hodně štěstí!
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Od roku 2016 budou povinné
přijímací zkoušky na maturitní školy
V příštím roce při pilotním ověřování budou přijímací zkoušky
ještě dobrovolné, od roku 2016
však už budou povinné. Ministr školství Marcel Chládek
tak
chce
zamezit
tomu,
aby se na školy dostávaly děti
bez studijních předpokladů.
S tímto záměrem souhlasí většina ředitelů základních a středních škol (podle průzkumu České
školní inspekce). Zkoušky budou
pro všechny typy škol – státní,
soukromé i církevní.
Ministr tak chce vytvořit základní podmínku pro přijetí
na
střední
školu,
aby se tak omezil nebo vyloučil přísun studentů, kteří nemají
potřebné studijní předpoklady.

Jednotné testy tak budou zahrnovat češtinu a matematiku. Nadstavbu, stupeň vyšší náročnosti
případně další předměty budou
nadále v kompetenci školy.
Na přijímací zkoušky bude dohlížet společnost CERMAT, která
má v současnosti na starosti také
novou formu státní maturity. Termíny zkoušek budou stejné jako
dosud: veřejná víceletá gymnázia 16. dubna, školy se čtyřletým
studijním programem 20. dubna
a opravný termín 24. dubna.
Celý článek si můžete přečíst
na www.ceskatelevize.cz/ct24/
domaci/282106-povinne-zkousky-na-maturitni-skoly-zacnounaplno-od-roku-2016/.
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Letní škola
publicistiky
Stejně jako loňský rok, tak i letos
připravila Vyšší odborná škola publicistiky jednodenní tématické
kurzy žurnalistických dovedností
a novinářského a tvůrčího psaní.
Kurzy jsou připraveny pro všechny studenty středních škol, které
baví žurnalistika, tvůrčí psaní,
tvorba školních časopisů, psaní
vlastního blogu i další, které baví
něco tvořit.
Seznam kurzů:
•
Příběhy a tvůrčí psaní
•
Základy žurnalistiky – jak
na zprávu, reportáž a rozhovor
•
Začínáme s Photoshopem
•
První kroky s kamerou
•
Základy digitální fotografie
Kurzy jsou v délce cca 8 výukových hodin, cenu, termín konání
a přihlášku k jednotlivým kurzům naleznete na www.vosp.cz/
aktuality/1083-letni-skola-publicistiky.

Opravný termín státní maturity? Připravte se
pomocí online kurzů!
Čeká vás v září opravný termín
státní maturity? Online kurzy
představují ideální variantu pro
přípravu na poslední chvíli. Můžete zvolit konkrétní předměty nebo
komplexní přípravu z matematiky,
anglického jazyka a češtiny.
Webový portál Kampomatuirte.
cz chce pomoci ulehčit studentům
posledních ročníků jejich přípravu
na maturitu. Proto vzniknul unikátní projekt OnlineMaturita (onlinematurita.kampomaturite.cz).
Zkušení lektoři vedou výuku z
televizního studia. Každý týden

si tak zájemce pustí přímý přenos
vysílaný přes internet. V průběhu
45 minut jim vyučující vysvětlí
daný tématický okruh a v následujících 15 minutách odpovídá na dotazy, které studenti mohou posílat
v průběhu vysílání. Dotazy, na které se ve vysílání nedostane zodpoví pedagogové na chatu. Všechna
videa budou uchována v archivu,
takže si je student může kdykoliv
znovu pustit. V 18 lekcích se pedagogové zaměří nejen na teoretické
znalosti, ale i na jejich aplikaci.
Jaké jsou výhody video výuky:

•
Ukázkové hodiny zdarma
•
Hodinu můžete opakovaně
shlédnout z archivu
•
Nemusíte nikam jezdit
a učíte se v čase, kdy vám to vyhovuje
•
K lekcím dostáváte materiály pro cvičení k letošní státní maturitě, nemusíte kupovat učebnice
zvlášť
•
Výhodná cena proti prezenčním kurzům.
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Staňte se hostitelskou rodinou amerického
vysokoškoláka!
Bydlíte v Praze, máte volný pokoj
a chuť se něco dozvědět o životě
Američanů? Zkuste se stát hostitelskou rodinou pro americké studenty, kteří k nám přijíždí strávit
semestr v rámci programu organizace CIEE.
Základní podmínky jsou následující:
•
Cesta z domu do centra
CIEE na Vyšehradě by neměla tr-

vat déle než 45 minut
•
Student má k dispozici
vlastní neprůchozí pokoj
•
Hostitelská rodina poskytuje studentovi stravu dvakrát denně (většinou ráno a večer)
•
Aspoň čtyřikrát týdně hostitelská rodina jí společně se studentem
Studenti platí rodinám nájem
9 tisíc korun za studenta.

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

Nová aplikace pomůže
se sbalením na cesty
Než vyjedete na dovolenou, taky běháte po celém bytě,
perete jak zběsilí a pořád marně přemýšlíte nad tím,
jestli jste náhodou nezapomněli něco zabalit? Tak pro
vás je tu nová aplikace pro chytré mobilní telefony
s názvem PackPoint. Pomocí šablon vám usnadní rozhodování, co do kufru zabalit.
Do aplikace zadáte destinaci pobytu, termín, počet
nocí, které tam hodláte strávit a druh cesty (za zábavou/ za prací). Dále si z nabídky vyberete aktivity,
které plánujete. Aplikace si sama stáhne informace
o počasí na místě a připraví vám seznam, nezbytných
věcí podle vámi zadaných parametrů, takže už nejspíš
nezapomenete obal na foťák nebo pyžamo. Pokud seznam není úplně podle vašich představ, můžete něco
umazat nebo i přidat.

Rodiny jsou vybírané na základě
osobního setkání u nich doma.
Bližší informace zájemcům ráda
poskytne Veronika Tobiášová
z pražského centra CIEE - vtobiasova@ciee.org.
Podrobnosti o programu CIEE
naleznete na http://www.ciee.org/
study-abroad/czech-republic/prague/central-european-studies/.

Aplikace určí rostlinu
podle fotografie
Líbí se vám nějaká rostlinka, ale nevíte,
jak se jmenuje? Tak ji vyfoťte a aplikace
FlowerChecker vám její název prozradí.
Tuto aplikaci pro chytré telefony s operačním
systémem Android vyvinuli spolupracující
čeští studenti z Mendlovy a Masarykovy univerzity.
Aplikace zatím však není tak dokonalá,
aby podle algoritmů poznala květinu sama.
Fotografii zašlete pomocí aplikace přes internet mezinárodnímu týmu odborníků, kteří
z viditelných znaků květinu určí. Na výsledek
proto můžete čekat pár minut i hodin. Zobrazení výsledku stojí 20 Kč. Vývojáři při vývoji
tak kladli důraz na férovost vůči uživateli.
Jestli se stane, že odborníci nemohou květinu
určit, uživatel neplatí nic. Zatím je úspěšnost
určení 90 % všech zaslaných fotografií.
Odpověď navíc může mít různou kvalitu. Někdy se podaří určit pouze rod, jindy dokonce
i varietu. Proto je u odpovědi zobrazena míra
jistoty. Dále je také možné identifikaci rostliny upřesnit pomocí chatu v aplikaci.
Autoři chtějí dál aplikaci vyvíjet a zároveň
dát příležitost šikovným programátorům
a připravují pro ně soutěž, kde si budou moci
nad daty z aplikace otestovat své algoritmy.
Více informací najdou zájemci na webu plantrecognition.org.
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