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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.

Nový projekt pomůže získat
práci mladým nezaměstnaným
Díky projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“
mají mladí lidé šanci získat potřebnou praxi a s ní
i vytoužené zaměstnání.
Projekt zaštiťují úřady práce a potencionální zájemci
musí splňovat dvě podmínky - nepřesáhnout věkovou hranici 30 let a být veden v evidenci úřadu práce
déle než 4 měsíce. Nejvyšší dosažené vzdělání nemá
na přihlášení do projektu žádný vliv.
Projekt má dvě části - teoretickou, ve které se absolventi nejprve naučí jak napsat životopis, jak komunikovat na pohovoru a další základy potřebné
pro získání práce. A praktickou, při níž se setkají se
zaměstnavatelem a zúčastní se výběrového řízení.
Pokud si to bude dané zaměstnání vyžadovat je také
možné projít procesem rekvalifikace.
Další informace najdete na portálu MPSV pod odkazy na jednotlivé kraje.

Absolventi učilišť se potýkají s
problémem uchytit se na trhu
práce
O studentech učňovských oborů se v posledních letech psalo zejména kvůli jejich úbytku. Většina mladých chce získat maturitu a do učení se jim moc nechce. V současnosti je sice učňů málo, ale i tak mají
problém se uchytit na trhu práce. Zejména proto,
že absolventi jsou pro práci nedostatečně připravení.
Podle mezinárodního průzkumu PIAAC mají čeští absolventi učebních oborů vyšší zastoupení
na nízkých úrovních způsobilosti, než je průměr
zemí OECD. Je tedy potřeba studenty vzdělávat všeobecněji.
Tento plán se chystá zrealizovat i MŠMT. Eliminovala by se jím předčasná specializace, ale zároveň
posílily předpoklady pro vyšší prostupnost středoškolského vzdělávání. O tom ale budou úředníci ještě diskutovat

Zimní keškování Vánoční kvíz Blíž
s albatrosmedia
přírodě
Hrajte s albatrosmedia.
cz o knihy ve vánočním
„keškování“.
Vyhrát
můžete knihy pro celou
rodinu dle vlastního výběru nebo slevu 25% na
vybrané knihy. Zahrajte
si zábavnou hru nebo pošlete vánoční pohlednici
svým známým. Na vanoce.albatrosmedia.cz

nicm.cz

Právě probíhá vědomostní kvíz
Blíž přírodě společnosti NET4GAS, ve kterém můžete vyhrát dárky, které se hodí právě do přírody! Vyhrát můžete
např. stan, spacák nebo nafukovací karimatku a udělat si tak
na Vánoce radost. Získat můžete i předplatné časopisu Naše
příroda. Více informací najdete
na www.blizprirode.cz.
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Co zohlednit při výběru
střední školy?
Do podání přihlášek na stření školu je sice času dost.
V tuhle chvíli se to ovšem netýká těch, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou, kteří by už měli
být rozhodnuti a přihlášky poslány. I když ještě těch
několik týdnů zbývá, tak už by chtělo se nad tím zamyslet.
Na internetu se dozvíte dnes snad už všechno. Na webových stránkách škol vám odpoví takřka okamžitě
na vaše dotazy. Ale jaké informace jsou ty nejpodstatnější pro výběr školy?

nad dostupností v okolí. Zamyslete se nad pravděpodobností budoucího uplatnění.
Odborné nebo všeobecné vzdělání?
Pokud máte lepší prospěch, zvažte, zda se chcete vydat cestou odborného nebo všeobecného vzdělání.
Po absolvování odborné školy máte možnost začlenit
se daleko snáze do pracovního procesu. U absolventů
gymnázií se počítá s tím, že budou dále studovat.
V době rostoucího počtu vysokoškoláků je však velmi pravděpodobné, že i student SOŠ bude po maturitě
pokračovat ve studiu. Spíše tak záleží na vašem „vysněném“ oboru.

Budoucnost
V současné době nelze spoléhat na to, že po vystudoProspěch
vání si najdete práci, ve které zůstanete až do důchoZamyslete se nad svým prospěchem a potenciálem
du. Trh se rychle mění a tak je v řadě případů nutná
pro jiné obory. Pokud prospěchově zrovna nezáříte,
rekvalifikace. Navíc obory potřebné nyní už nemusí
asi nemá moc smysl uvažovat o gymnáziu. Spíš si vybýt za 40 let žádané.
berte obor na učilišti podle zájmů, ale uvažujte také

nicm.cz
Nadace poskytující
zahraniční
stipendia
Portál vysokeskoly.cz sestavil seznam nadací, poskytujících stipendia českým studentům, kteří se
rozhodli pro studium v zahraničí,
ale sami nemají dostatek prostředků pro jeho plnou úhradu.
•
Fulbrightova komise
Nadace podporuje ve studiu v USA
nejen studenty, ale i absolventy,
vědce či pedagogy. Výhradně se
však zaměřuje na starší a pokročilejší studenty – magistry a doktorandy. Stipendium se uděluje
na jeden školní rok. Obvykle pokryje školné, životní náklady, zpáteční letenku, zdravotní pojištění
a další náklady.
•
Open Society Fund Praha
OSF vyhlašuje výběrová řízení pro

stipendia na SŠ a VŠ. Mezi nejznámější projekty patří stipendijní
program pro středoškoláky. Žáci 1.
a 2. ročníku středních škol mohou
studovat po dobu alespoň jednoho
akademického roku na prestižních
soukromých školách ve Velké Británii a USA.
•
Hlávkova nadace
Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě vědeckých, uměleckých, ale i cestovních stipendií.
O nadační příspěvek mohou žádat
vynikající jednotlivci z veřejných
vysokých škol. Výši částky navrhuje sám žadatel.
•
The
Kellner Family
Foundation
Tato nadace pomáhá mimořádně nadaným studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Pro přihlášení do projektu UNIVERZITY je potřeba dodat esej
na téma „Moje zájmy a plány do
budoucna“ v anglickém i českém

jazyce, doporučení pedagogů nebo
doklady o finanční rodinné situaci.
•
Nadace Zdeňka Bakaly
Podporuje především zájemce
o studium v USA a Velké Británii.
V rámci programu SCHOLARSHIP lze získat finanční podporu
na celou dobu trvání studijního
programu. Několikaletá finanční
pomoc je ale závislá na přístupu ke
studiu. Důležitou roli při posuzování hraje esej v angličtině a doporučující dopis.
•
Nadační fond Martiny
a Tomáše Krskových
Nadační fond Martiny a Tomáše
Krskových poskytuje českým studentům stipendia na magisterské
studium na významných světových
univerzitách. Šanci mají studenti
technických oborů, přírodních věd,
ekonomie, historie a politologie.
Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých nadací.
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7 rad jak zlepšit svůj mluvený MŠMT vyhlásilo výběrové
řízení ke studiu na lyceích v
projev
Studentský portál Studentmag.cz pro vás připravil několik tipů, jak vylepšit mluvený projev na veřejnosti,
například při přednášení
referátů před celou třídou.
Tady je jejich zkrácená verze.
1.
Hlavu
vzhůru
a ruce z kapes – Je dobré
snažit se stát přirozeně, narovnat se, zhluboka dýchat,
a pokud nevíme co s rukama, vzít si do nich třeba papír s poznámkami.
2.
Gestikulujte – pokud není možné vzít si
s sebou pomocný papír
s poznámkami, vypomožte si gestikulací. Míra její
divokosti již záleží na vaší
povaze.
3.
Oční kontakt – nedívat se z okna nebo do

země, postupně přejíždět
očima po publiku a u každého se zastavit, případně si
předem vybrat několik lidí
a dívat se na ně.
4.
Konec se slovními
vycpávkami – mezi větami
s klidem dělejte pauzy. Místo hm nebo um dopřejte raději sobě i obecenstvu dvouvteřinové ticho.
5.
Usmívejte se
6.
Soustřeďte se –
ovšem pouze na to co říkáte,
nemyslete na své zpocené
ruce nebo na to, jestli vás
všichni pozorují
7.
Není třeba hlídat
každé slovo – a to hlavně
proto, že většina obecenstva
není schopna sledovat váš
projev od začátku do konce,
malých přeřeknutí si proto
nikdo ani nevšimne.

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

EYE 2014

Jste mládežnická skupina a máte alespoň 10 členů?
Jste ve věku 16 a 30 let? Zajímají vás evropské otázky, hodnoty, společná budoucnost? Pak se zúčastněte
EYE 2014 - Evropského setkání mládeže v půdě Evropského parlamentu.
EYE 2014 se uskuteční 9. -11. května 2014 ve Štrasburku ve Francii, a bude se věnovat pěti hlavním

Dijonu a Nimes

Zájemci o středoškolské studium ve Francii
zahajované ve školním roce 2014/2015 se mohou přihlásit do 15.2.2014. 1.kolo proběhne
v polovině března 2014 formou písemných
zkoušek z francouzského jazyka. 2. kolo pak
v dubnu nebo květnu 2014 formou pohovoru
ve francouzštině. K pohovoru budou pozváni
pouze uchazeči, kteří se umístí na předních
místech v písemné části výběrového řízení.
Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny
bude přihlédnuto také k dosaženým známkám
z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.
Bližší informace na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyberove-rizeni-ke-studiuna-lyceich-v-dijonu-a-nimes?source=rss.

EDS Tour

Dne 12.12. se v Praze koná seminář pro ty, kteří
by se rádi zapojili do evropské dobrovolné služby, a to jako vysílající či hostitelská organizace,
nebo jako samotní dobrovolníci v rámci nového
programu ERASMUS+.
Seminář je určen lidem, kteří s evropskou dobrovolnou službou dosud nemají osobní zkušenost a chtějí se do programu nově zapojit. Budou mít možnost setkat se s dobrovolníkem,
který se právě EDS účastní, i mluvit se zástupcem organizace již zapojené do EDS.
Další informace a přihlášku najdete na http://
eurodesk.cz/aktuality/cela-cr/eds-tour

Přehled SŠ a VOŠ pro školní
rok 2014/2015

Jako příloha aktuálního čísla Učitelských novin (41-42/2013) vyšel Přehled středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015.
V NICM je tento a mnohé další výtisky UN
k nahlédnutí.

tématům - nezaměstnanost mladých lidí, digitální
revoluce, budoucnost EU, udržitelnost a evropské
hodnoty. Budou probíhat politické debaty a semináře,
simulační hry...
Účast na akci je zdarma, účastnické skupiny si ale
musí zajistit dopravu i ubytování. Více na http://eurodesk.cz/aktuality/dobrovolnictvi/eye-2014.
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