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

Scholarship - vycestujte za studiem
do zahraničí!
Scholarship je program Nadace
Zdeňka Bakaly. Stipendia nadace
uděluje mladým lidem hledajícím
akademickou zkušenost v zahraničí, která je obohatí a pomůže
k dosažení lepšího vzdělání. Heslo
Nadace Zdeňka Bakaly, která už
několik let pomáhá desítkám zájemců zní: Dáme vašemu snažení
křídla – létat už musíte sami! Cílem
je podpořit uchazeče ve studiích
na světových univerzitách a zajistit jim akademický i osobní
růst. Studenti jsou podporováni
po celou dobu trvání programu,
který začali, pokud ovšem splní určité studijní předpoklady.
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Ke konci každého akademického roku studenti vždy podávají
zhodnocení jejich dosavadní práce a dokud budou zdárně pokračovat v tom, co si předsevzali,
bude nadace stát i v dalších letech
na jejich straně a finančně se jim
bude snažit pomoci studia dokončit. Ti, kteří získají stipendium
se zavazují vykonávat dobročinnou pomoc a nabídnout pomocnou
ruku někomu, kdo ji opravdu potřebuje.Uzávěrka přihlášek je
15. 5. 2013. Podrobné informace
o programu Scholarship najdete
na www.nadacezb.cz/scholarship.
html.

Cena Ius et Societas
nabízí finanční
ohodnocení
Studenti humanitních oborů
mohou usilovat o cenu
Ius et Societas. Získají ji
za nejlepší esej na téma role
práva a justice ve společnosti.
Práce lze posílat v českém,
slovenském nebo anglickém
jazyce do 31. května. Maximální rozsah je stanoven
na třicet normostran. Mezi
nejlepší studenty může porota rozdělit až sto tisíc korun. Více informací o soutěži najdete na stránkách
www.iusetsocietas.cz.

České akademické hry 2013
Fakulta tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy
pořádá České akademické
hry, kde se v osmatřiceti sportovních disciplínách utkají
studenti tuzemských vysokých škol. Akce se bude konat v Praze ve dnech 9. až 14.
června. Studenti se mohou
na hry přihlašovat nejpozději
do konce května. Učinit tak
musí prostřednictvím svých
fakult či kateder.
„V kolektivních sportech pro-

bíhají kvalifikace. Her se pak
zúčastní vítězové kvalifikací
z jednotlivých regionů. Individuální sportovci kvalifikace
nepodstupují, ti jedou rovnou
na hry,“ vysvětlil Jaroslav
Sedláček pro web studentzone.cz. Zúčastnit se mohou
také zahraniční studenti, kteří
jsou v České republice na některé z vysokých škol v rámci
zahraničního studijního pobytu.
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Krajské kolo Soutěže
školních časopisů
V Národním informačním centru pro mládež se odehrálo vyhlášení krajského kola soutěže
školních časopisů. Za středočeský kraj a Prahu se z celkového
počtu dvaceti přihlášených škol
účastnilo osm nejlepších, které
prošly sítem kritérií hodnocení
kvalit časopisu.
V soutěži se hodnotila jak obsahová, tak grafická stránka
časopisů a vzhled titulní strany.
Důraz se kladl také na aktuálnost obsahu, originalitu témat,
fotografie či kresby.
Tvůrci vítězného časopisu
v tomto krajském kole získali diplom a drobné věcné ceny.
Hlavně však postupují do celorepublikového kola, kde budou
mít možnost vyhrát hlavní cenu.
Další vývoj soutěže můžete sledovat na oficiálních stránkách
Školního časopisu roku:
http://askcr.cz/casopis/.

Novela zákona o vysokých školách vychází
vstříc studentům na mateřské a rodičovské
pro plnění studijních povinností
(pro postup do dalšího semestru)
o dobu, po kterou by jinak trvalo
čerpání jejich mateřské dovolené,
pokud nevyužijí přerušení studia.
Pokud se tedy studentky rozhodnou po porodu zkusit školu zvládDůležité změny:
* Student může přerušit studium nout bez přerušení, zákon jim
na takzvanou „uznanou dobu ro- vychází vstříc alespoň posunutím
dičovství“ – tedy na období ma- důležitých termínů.
teřské a rodičovské dovolené.
Tato uznaná doba rodičovství * Uznaná doba rodičovství se nemůže u těhotných studentek začít počítá do celkové doby studia,
osm týdnů před plánovaným ter- ze které se následně počítá poplatek za jeho prodloužení. Obdomínem porodu.
bí od osmi týdnů před porodem
* Student má právo požádat až do třetích narozenin dítěte
o opětovný zápis do studia dříve, mají noví rodiče „zdarma“ navíc
než uplyne doba, po kterou bylo ke své standardní době studia,
ať již mají studium v tomto obdototo studium přerušeno.
bí přerušené, aktivní nebo ukon* Studenti (resp. studentky – mat- čené jinak než řádně.
ky) mají nárok na prodloužení lhůt
Tři podstatné změny v novele zákona se týkají možností přerušení
studia. Velmi významná změna
zasáhne placení poplatků za studium.
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EU přitažlivější pro zahraniční
studenty a výzkumné pracovníky
Evropská komise navrhla dne
25. března 2013 zjednodušit
vstup do eurozóny na dobu
delší než tři měsíce a učinit
tak pobyt v EU atraktivnějším pro studenty, výzkumné
pracovníky a další skupiny
z nečlenských zemí. Je třeba
stanovit jasnější, konzistentnější a transparentnější pravidla. Obě současné směrnice
o studentech a výzkumných
pracovnících budou upraveny a nahrazeny jediným no-

vým dokumentem, který povede ke zlepšení: procesních
záruk; mobility a předávání
dovedností a znalostí v rámci EU; přístupu na trh práce;
celkové ochrany dalších skupin státních příslušníků třetích zemí. Navrhovaná směrnice musí být projednána
a odsouhlasena Evropským
parlamentem a Radou EU.
Komise předpokládá, že nová
pravidla vstoupí v platnost
od roku 2016.

Stipendijní program REF
pro romské vysokoškolské
studenty vyhlášen!
Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyzývá zainteresované romské studenty z České republiky
k podání žádosti v rámci Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP). O stipendium mohou žádat
studenti bakalářských, magisterských nebo
doktorandských programů, kteří studují
na státem akreditovaných vysokých školách
v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku,
Chorvatsku, České republice, Maďarsku,
Kosovu, Makedonii, Moldavsku, Černé
Hoře, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Turecku a Ukrajině. Veškeré informace a pokyny REF SP pro akademický rok
2013/2014, kritéria způsobilosti a výběru
žadatelů, jsou zveřejněny na www.romaeducationfund.hu/instrukce-rmusp.
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Soutěž o nejlepší nápad roku
Fakulta podnikohospodářská
při Vysoké škole ekonomické
v Praze vyhlásila šestý ročník
soutěže Vodafone Nápad roku.
Soutěž je určena pro studenty,
kteří mají zajímavý podnikatelský nápad a chtějí pomoci s jeho
uvedením do praxe. Přihlášené
projekty bude posuzovat porota
složená ze zkušených investorů,
podnikatelů, manažerů, i zástupců médií. O úspěšnosti projektu
v soutěži rozhodne především

jeho proveditelnost v praxi,
potenciál dalšího růstu, kvalita zpracování a originalita.
Do soutěže se mohou se svými
projekty hlásit jak jednotlivci,
tak i týmy, a to až do 10. května
2013. Vítězové tří hlavních kategorií a deset nejlepších
se mohou těšit na finanční
a věcné odměny v celkovém objemu téměř milion korun. Více
na www.napadroku.cz.

Centrum vzdělávání všem - nová
instituce v Brně

Od konce března mohou Jihomoravané využívat zdarma služeb
nové instituce Centrum vzdělávání všem. Pomůže jim zorientovat se na trhu celoživotního vzdělávání a podpoří je v rozvoji
kariéry. Centrum vzdělávání všem (CVV) vzniklo jako výsledek
dlouholeté snahy kraje a Rady pro rozvoj lidských zdrojů, za cíl
si klade zlepšit přístup obyvatel Jihomoravského kraje k dalšímu
vzdělávání a řešit zhoršující se nezaměstnanost v kraji. V rámci
celé České republiky jde o ojedinělý projekt kombinující kariérní
poradenství, zprostředkování stáží a databázi celoživotního vzdělávání v kraji. Centrum sídlí v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy na Pražské ulici a jeho služby budou občanům zdarma dostupné online, po telefonu nebo emailu a osobně.
Více na www.vzdelavanivsem.cz.

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem
v projektu „Pospolu“
V rámci projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání
v praxi (zkráceně Pospolu) proběhne od září 2013 pilotáž spolupráce škol a firem. Zadávací
dokumentace k výběrovému řízení na pilotáž bude podle předběžných odhadů zveřejněna
na přelomu dubna a května
2013 a o necelé dva měsíce později se budou moci školy a firmy do výběrového řízení hlásit.
Z výběrového řízení na pilotáž
vzejde celkem 25 partnerství,
na realizaci jednoho partnerství

je vyhrazena částka cca 1,75
mil Kč bez DPH. Pilotáž modelů spolupráce bude probíhat až
do ledna 2015 ve všech regionech ČR a bude zaměřena
na
technické
obory.
Spolu se zveřejněním zadávací
dokumentace k pilotáži budou
veřejnosti představeny také
obecné modely spolupráce škol
a firem vytvořené v rámci projektu Pospolu v 1. čtvrtletí tohoto roku, a to na metodickém
portálu rvp.cz a na webu projektu www.projektpospolu.cz.

Mezinárodní fórum
„Maultaschen a Piroggen ll“ pro pedagogy
a pracovníky s mládeží
Fórum navazuje na první, velmi zdařilý, ročník a dává především prostor
k čerpání nových impulsů a zkušeností jak pro pedagogy, tak pro pracovníky s mládeží. Proběhne v termínu 6. - 8. května 2013 v městečku
Bad Liebenzell u Stuttgartu. Fórum
připravuje DPJW, DRJA a Tandem
v kooperaci s Inter. Forum Burg Liebenzell, kteří Vás srdečně zvou. Účast
je zdarma, cestovné částečně hrazeno.
Jako předprogram (5. května) je zajištěna exkurze a návštěva významných
místních institucí a nadace ve Stuttgartu, které jsou podpůrnou základnou pro práci s mládeží nejen v Baden-Württembergu. Na setkání budou
přítomnti účastníci z Polska, Ruska,
Německa a z Česka.
Hlásit se můžete do 25. dubna
na email: vesela@tandem.adam.cz.
Odborné workshopy se budou věnovat tématu občanské společnosti
s mottem: „Jak kreativně a inovativně
spoluvytvářet občanskou společnost.“
Akce bude probíhat v německém
a anglickém jazyce a bude částečně tlumočena do ČJ. Účast na fóru
je zdarma, 50 % cestovních nákladů
bude účastníkům zpětně Tandemem
proplaceno.
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