NICM NEWSLETTER
LEDEN 2. TÝDEN
Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013
Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do
15. března 2012. Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského
zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou
mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy, jako to bylo v minulých letech.
Více informací na http://www.nicm.cz/prijimaci-zkou-ky-na-stredni-koly-ve-kolnim-roce2011-2012-pro-k
Praha se pro studenty na 5 dní stane sídlem OSN
Praha se od 11. do 15. ledna stane dějištěm 4. výroční konference PRAMUN (PRAgue Model
of United Nations). V jejím rámci bude 215 středoškolských studentů z celého světa v
jednotlivých komisích diskutovat o tématech, která se aktuálně řeší v Organizaci spojených
národů - mimo jiné o lidských právech, ekonomické pomoci zemím třetího světa, finanční
pomoci při přírodních katastrofách, životním prostředí, problémech uprchlíků, odzbrojení či
boji proti drogám.
Více informací na http://www.nicm.cz/praha-se-pro-studenty-na-5-dni-stane-sidlem-osn
Důležité zkratky pro vyplňování přihlášek na střední školu
Chystáte se podat si přihlášku na střední školu, ale často nerozumíte zkratkám uvedeným
například u studijního oboru, o který máte zájem? Pro snadnější orientaci v množství zkratek
uvádíme vysvětlivky k jednotlivým kódům uváděným do přihlášky.
Více informací na http://www.nicm.cz/dulezite-zkratky-pro-vyplnovani-prrihla-ek-na-strednikolu
Rady ochránce k využití možností sociálního systému
Zákony tzv. sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle
ochránce významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním
postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Do jaké míry se
zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců.
Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a
kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce
připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak
využít možností, které sociální systém nabízí.
Více informací na http://www.nicm.cz/rady-ochrance-k-vyuziti-moznosti-socialniho-systemu
Zajímavé nové publikace z oblasti sociálně-patologických jevů „Symbióza a autonomie“ a
„Umění změny“
S publikacemi se můžete blíže seznámit na těchto odkazech: http://www.nicm.cz/publikacesymbioza-a-autonomie, http://www.nicm.cz/publikace-umeni-zmeny
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Pozor, jedenáct novinek v zákoníku práce – stručně a přehledně
Letošní novela zákoníku práce přináší řadu novinek, na které si budou muset zaměstnavatelé
i pracovníci zvyknout. Které to jsou a co si v pracovních vztazích ohlídat?
Více informací na http://www.nicm.cz/pozor-jedenact-novinek-v-zakoniku-prace-strucne-aprehledne
Češi se základním vzděláním mají jednu jistotu – pracák
Absolvování pouze devíti tříd základní školy je téměř jistým poukazem na nezaměstnanost.
Zájem zaměstnavatelů o mladé lidi se základním vzděláním je totiž na trhu práce velmi malý.
Přesto, že se jejich počet postupně snižuje, čtvrt roku po opuštění školy nemá práci téměř 70
procent z nich.
Více informací na http://www.nicm.cz/ce-i-se-zakladnim-vzdelanim-maji-jednu-jistotupracak
Seminář v Evropském domě 11. ledna 2012
Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice
ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádají seminář pro širokou
veřejnost s názvem EU a občané. Tématem semináře je Evropský parlament po přijetí
Lisabonské smlouvy a evropská občanská iniciativa. Akce se uskuteční ve středu 11. 1. 2012 v
Evropském domě od 17 hodin do 19 hodin. Na semináři vystoupí Vít Beneš z Ústavu
mezinárodních vztahů v Praze a Jana Linková z Úřadu vlády ČR.
Více informací na http://www.nicm.cz/seminar-v-evropskem-dome-11-ledna-2012
Pozvánka na diskuzi v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží
Zveme vás na diskuzi v rámci strukturovaného dialogu EU s mládeží "Kecejme do toho".
Diskuze se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti ČRDM,
Praha, Senovážné nám. 24., 6. patro.
Více informací na http://www.nicm.cz/pozvanka-na-diskuzi-v-ramci-strukturovanehodialogu-eu-s-mladezi
Přehled zimních stadionů a kluzišť v Praze na sezónu 2011/2012
Nadchly vás výkony krasobruslařů na letošním mistrovství Evropy a máte chuť jít někam na
led vykroužit pár piruet? Nemůžete se dočkat května, až vypukne letošní mistrovství světa v
hokeji a vaše hokejka zatím zahálí? Nebo jen rádi bruslíte a nevíte kam v Praze za ledem
vyrazit? Přinášíme vám přehled pražských veřejných kluzišť a zimních stadionů.
Více informací na http://www.nicm.cz/prehled-zinich-stadionu-a-kluzi-t-v-praze-na-sezonu2011-2012
Pojeďte dobrovolničit do Německa
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Západočeské univerzity v
Plzni hledá mladé lidi ve věku 18-30 let pro obsazení sedmi míst v projektech Evropské
dobrovolné služby programu evropské unie Mládež v akci v Německu.
Více informací na http://www.nicm.cz/pojedte-dobrovolnicit-do-nemecka
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Životní a existenční minimum
Základní informace týkající se životního a existenčního minima – oč se jedná, výše obou
minim, podávání informací a žádostí apod.
Více informací na http://www.nicm.cz/zivotni-a-existencni-minimum
Pojeďte v únoru na miniworkcamp!
Příležitost pro středoškoláky nebo trvalé bydliče z regionů Jihočeského, Plzeňského,
Královéhradeckého, Středočeského a Karlovarského! Pojeďte s Multikulturním centrem
Praha na MINIWORKCAMP čili dobrovolnický projekt v Chříči na Křivoklátsku zaměřený na
přípravu následného masopustu - výrobu masek, přípravu "koncertního sálu", hostiny...
Více informací na http://www.nicm.cz/pojedte-v-unoru-na-miniworkcamp
Za kulturou v Praze zadarmo
I v novém roce máte možnost navštívit některá muzea, galerie a zajímavá místa v Praze
bezplatně. Bohužel, jejich nabídka je rok od roku menší. Většina kulturních zařízení zdarma
otevírá své brány jen při zvláštních příležitostech, jako jsou státní svátky, Muzejní noc a
podobně. Přesto existuje pár míst, kam můžete zajít v průběhu celého roku. Ty vám v
následujícím přehledu přinášíme.
Více informací na http://www.nicm.cz/za-kulturou-v-praze-zadarmo
Čtenářské kluby cizích jazyků
Rádi čtete a chtěli byste se pustit i do cizojazyčné literatury, ale nevíte, jak si vybrat dobrou
knihu? Připojte se k některé z čtenářských skupin, které se pravidelně schází. Obohatíte svůj
jazyk a svůj čtenářský zážitek můžete navíc sdílet s ostatními. Čtenářské kluby zaměřené na
určitý cizí jazyk jsou jednou z možností, jak svůj jazyk procvičit v praxi. Čtení v originále je
pochopitelně určeno pokročilejším studentům, rozhodně však není třeba mít úroveň
rodilého mluvčího. Navíc diskuse nad knihou tříbí jazykový projev a schopnost se v cizím
jazyce vyjádřit.
Více informací na http://www.nicm.cz/ctenarske-kluby-cizich-jazyku
Dny otevřených dveří vysokých škol v ČR
V článku naleznete zaktualizovaný přehled Dnů otevřených dveří na vysokých školách. Ty
začínají už v lednu, některé vysoké školy své dveře veřejnosti otevřou až v dubnu.
Více informací na http://www.nicm.cz/dny-otevrenych-dveri-vysokych-kol-v-cr
Příměstské tábory v Praze během jarních prázdnin 2012
Pražské děti se letos mohou těšit na jarní prázdniny opět ve dvou termínech. Pro Prahu 1 až
5 se konají 6. - 12. února 2012. Děti z Prahy 5 - 10. budou mít letos prázdniny ve dnech 13. 19. února. Šťastnější z nich je stráví na horách, užijí si zimních sportů a pořádně si zařádí na
sněhu. Ale ani ti, kteří se na hory během prázdnin nedostanou, nemusí sedět doma.
Přinášíme vám nabídku pražských příměstských táborů pro děti, které pořádají domy dětí a
mládeže a jiné organizace.
Více informací na http://www.nicm.cz/primestske-tabory-v-praze-behem-jarnich-prazdnin2012
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PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ
Certifikace 2012
Upravená metodika certifikace Informačních center pro mládež - Úkolem Metodiky je
popsat postupy, které vedou ke zvýšení kvality poskytovaných informací a souvisejících
služeb. Ty jsou opřené o teze Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v
ICM a ústí v přiznávání dokladů o certifikaci informačním centrům pro mládež v České
republice.
Více informací na http://www.nicm.cz/certifikace-2012-0
Asociace středoškolských klubů hledá 8 nových pracovníků na pozici koordinátor-lektor
Asociace středoškolských klubů České republiky vypisuje výběrové řízení na pozici lektorkoordinátor pro nový projekt „Síť multikulturních otevřených klubů“ - prevence rizikového
chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040,
který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V
rámci projektu potřebujeme obsadit pozice ve všech krajích České republiky.
Více informací na http://www.nicm.cz/asociace-stredo-kolskych-klubu-hleda-8-novychpracovniku-na-pozi
INFORMACE Z REGIONÁLNÍCH ICM
Škola v pohybu
Brno - workshop pro učitele a vedoucí dětských kolektivů na veletrzích GO REGIONTOUR
2012 proběhne v pátek 13. ledna 2012 v pavilonu P, sál P1 od 13:00 - 15:00 hodin. Navíc
samotné vstupné je jen 100,- Kč (jedná se o zvýhodněné vstupné na celý veletrh GO
REGIONTOUR 2012, vstupné na workshop se neplatí.)
Více informací na http://www.nicm.cz/skola-v-pohybu
Kraj Vysočina: Sportovec a kolektiv roku do 15-ti let
Dům dětí a mládeže Jihlava již tradičně vyhlašuje anketu Sportovec a kolektiv roku do 15-ti
let. V roce 2011 nesmí přesáhnout věk tuto hranici, kolektivy - tři a více členů.
Více informací na http://www.nicm.cz/kraj-vysoicna-sportovec-a-kolektiv-roku-do-15-ti-let
Rekonstrukce Obchodní akademie se protahuje
Karlovy Vary - Kvůli nedokončeným opravám historické budovy v centru města mohou
studenti a pedagogové využívat pouze první dvě patra školy. Rekonstrukce přitom měla být
dokončena do listopadu 2011, ale ani po prodloužení termínu o měsíc práce nejsou hotovy.
Více informací na http://www.nicm.cz/rekonstrukce-obchodni-akademie-se-protahuje
Chodit do kroužků je v trendu. Na Chrudimsku jich přibývá!
Chrudim - Děti rády chodí do pravidelné zájmové činnosti a nabídka těchto činností se
rozšiřuje. Alespoň tedy na Chrudimsku. V chrudimském Domě dětí a mládeže přibyl počet
www.nicm.cz
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dětí ve školním roce 2011/12 a i počet jejich zájemců. Navíc na Chrudimsku funguje také
nově pod pražskou licencí i Kroužky na Vltavě.
Více informací na http://www.nicm.cz/chodit-do-krouzku-je-v-trendu-na-chrudimsku-jichpribyva
Projekty škol v kraji by neměly být ohroženy
Karlovy Vary - Vedení základních a středních škol, které využívají nebo chtějí využít evropské
dotace, znepokojily zprávy o možném pozastavení jejich čerpání v důsledku dřívějších
pochybení zjištěných Evropskou komisí. Přestože ministerstvo školství uklidňuje, že problém
bude brzy vyřešen, ředitele škol tíží obavy, že nebudou moci dokončit rozdělané projekty.
Více informací na http://www.nicm.cz/projekty-kol-v-kraji-by-nemely-byt-ohrozeny
Cheb už si můžete na webu prohlédnout ve 3D
Cheb - První více než stovka 3D modelů objektů v historickém centru města Cheb je již k
dispozici v celosvětově oblíbené webové aplikaci Google Earth. Zájemci si je mohou
prohlédnout nejen v tomto 3D glóbu, ale i přímo v Mapách Google při zobrazení Earth. „Je to
další krok, jak zvýšit turistickou atraktivitu našeho města. Aplikaci Google Earth navštěvují
miliony uživatelů. Možnost prohlédnout si centrum Chebu prostřednictvím 3D modelů k nám
může přilákat další turisty," uvedl chebský místostarosta Tomáš Linda.
Více informací na http://www.nicm.cz/cheb-uz-si-muzete-na-webu-prohlednout-ve-3d

KOKTEJL
Přijď na cestovatelský večer do NICM - Kouzlo Nigérie
Zajímá tě, jak vypadá tradiční nigerijský oděv? Jak chutná tamní poreč? A proč máte ve
městě Jos jezdit na motorce? To vše ti poví to Veronika Tomanová v pondělí 30. 1. 2012 od
18:00 v NICM, kterou do Nigérie přivedlo natáčení dokumentu. Čeká tě promítání fotek z
cest po Nigérii, mnoho zajímavých informací o této africké zemi a také kvíz o ceny, ve kterém
si můžete vyzkoušet, kolik toho o nejlidnatější africké zemi vlastně víte.
Více informací na http://www.nicm.cz/prijd-na-cestovatelsky-vecer-v-nicm-kouzlo-nigerie
Natoč spot o Češincích a vyhraj!
Člověk v tísni vyhlásil soutěž o nejlepší videospot. Natoč krátký, maximálně minutový a
kreativní spot o Češincích, Češích-cizincích a vyhraj! Kreativitě se meze nekladou. První cenou
je 15.000 Kč a uvedení na festivalu Jeden svět. Ani autoři druhého či třetího spotu nepřijdou
zkrátka. Druhý spot bude oceněn 7000 Kč, třetí 3500 Kč. Uzávěrka je 2. února 2012.
Více informací na http://www.nicm.cz/natoc-spot-o-ce-incich-a-vyhraj
Movie Club NICM promítne kultovní Kouř a další komedie
I v novém roce 2012 pokračujeme s naším Movie Clubem NICM a hned zpočátku jsme si pro
vás připravili oblíbené a dalo by se říci i kultovní české (československé) komedie. Začínáme
opravdu luxusním klenotem naší kinematografie, a to snímkem Kouř (ČSR, 1990), kterého
www.nicm.cz

Na Poříčí 1035/4, Praha 1
Tel: 221 850 860
Vaše připomínky a informace o zajímavých akcích uvítáme na: marketa.sretrova@nicm.cz

5

netřeba představovat. A kdo jej nezná, měl by to okamžitě napravit, nejlépe u nás ve středu
18. 1. od 18:00!
Více informací na http://www.nicm.cz/movie-club-nicm-promitne-kultovni-kour-a-dal-ikomedie
Česko zpívá
Mílovými kroky se blíží uzávěrka přihlášek do pěvecké soutěže s mezinárodní účastí "Česko
zpívá". Do 31. ledna 2012 mohou mladí, začínající zpěváci ve věku 9 až 26, vyplnit on-line
přihlášku a posláním soutěžní písně (respektive písní) tak vstoupit do základního kola
soutěže.
Více informací na http://www.nicm.cz/cesko-zpiva
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