
Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání CERMAT varuje veřej-
nost před nekorektním či nesprávně 
interpretovaným zveřejňováním vý-
sledků maturitní zkoušky. 
Pracovníci CERMATU jsou povin-
ni v souladu s ustanoveními zákona  
o svobodném přístupu k informacím, 
informace, které nejsou osobního 
charakteru či, které nemají charakter 
tzv. informace veřejně nepřístupné, 
oprávněným žadatelům zpřístupnit. 
Je třeba si ale uvědomit, že jakékoli 
řazení škol podle celkových průmě-
rů výsledků, bez ohledu na strukturu 
předmětů, strukturu žáků, strukturu 
oborů a bez ohledu na další informa-
ce vypovídající o škole jako takové, 
nemá žádnou vypovídací schopnost 
o kvalitě školy.

Soutěže se může účastnit 
každá škola, která vyučuje 
některý z oborů uvedených 
na www.nuv.cz a při závě-
rečných  zkouškách využívá 
jednotné zadání. Pro účast 
v soutěži škola zašle poštou 
soutěžní práci za každý z obo-
rů vzdělání, v němž se bude 
chtít soutěže zúčastnit.
Termín odeslání samostatných 
odborných prací je nejpozději 
do 31.5.2013. Poslat je třeba 
tištěnou, svázanou, barevnou 
kopii na adresu Národního 
ústavu pro vzdělávání.
Více informací naleznete na 
www.nuv.cz/nzz2/soutez.

Kampaň s názvem Česko 
mluví o vzdělávání má za 
cíl vyvolat celospolečenskou 
debatu, na jejímž konci bude 
definován smysl a cíle vzdě-
lávání, které budou pro kaž-
dého srozumitelné.

Iniciátoři kampaně chtějí pro-
sadit řešení dvou klíčových 
problémů vzdělávání - znovu 
formulovat cíle vzdělávání  
a zajistit, aby každý nový mi-
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BŘEZEN 2013

Národní informační centrum pro mládež přináší aktuální zprávy  
z oblastí vzdělávání, dobrovolnictví, soutěží i novinek na knižním 
trhu, a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Soutěž odborných prací 
pro studenty řemeselTakto zveřejněné výsledky mohou  

v mnohých případech výrazně po-
škodit renomé školy. Jistý smysl mo-
hou mít jen údaje za jednotlivé dílčí 
zkoušky, a i ty musí být doprovoze-
ny fundovaným komentářem a upo-
zorněním na rozhodné faktory, které 
k daným výsledkům vedly nebo je 
ovlivnily.
CERMAT varuje všechny uživatele 
takovýchto „strukturovaných publi-
kací“ výsledků před jejich přímým 
užitím. Proto ve snaze předejít neko-
rektním interpretacím a nesprávným 
nakládáním s výsledky připravuje 
pro maturitní zkoušku 2013 komen-
tovanou publikaci anonymizova-
ných výsledků neprodleně po jejich 
zpracování.
Více na www.novamaturita.cz.

Pozor na interpretace výsledků středních škol

nistr či ministryně nezačínali 
znovu od nuly.

Zapojte se do diskusí, zú-
častněte se akcí pořádaných 
v rámci kampaně, nebo se 
dokonce zapojte aktivně 
do této kampaně. Více in-
formací o diskusních téma-
tech a podrobné informace 
o kampani najdete na we-
bových stránkách kampaně  
ceskomluvi.cz. 

Zapojte se do diskusní kampaně o vzdělávání

nicm.cz

NFOlisty



Evropské jazykové portfolio pomáhá uvě-
domit si a zaznamenat aktuální dosaženou 
úroveň v cizích jazycích. Portfolio vychází 
z šesti úrovní (A1-C2) Společného evrop-
ského rámce pro jazyky vytvořeného Radou 
Evropy.
Češi údajně nejsou schopni adekvátně 
ohodnotit své znalosti cizího jazyka. Po-
moc teď nabízí online aplikace evropského 
jazykového portfolia, která je dostupná na  
www.evropskejazykoveportfolio.cz.
Aplikace je k dispozici nejen v českém ja-
zyce, ale také v angličtině, němčině, fran-
couzštině, španělštině a italštině. Pomůže 
Vám při hodnocení úrovně vašich jazyko-
vých znalostí, s monitorováním dosažených 
pokroků, ale také si tu můžete vytvořit  
a vytisknout jazykový pas, pomocí kterého 
je vhodné prezentovat svou aktuální do-
saženou úroveň cizojazyčných dovedností  
a znalostí.

Letní škola rozvojové spolupráce je určena středoškol-
ským studentům se zájemem o tuto problematiku. 
Účastníky čekají přednášky hostů, kteří mají zkušenosti 
s rozvojovými projekty v zahraničí. Outdoorové a team-
buildingové aktivity. Interaktivní workshopy o rozvojo-
vých tématech. Na konci dne můžou být všichni unavení, 
takže si společné večery zpříjemní tradičními jídly z růz-
ných koutů světa a povídáním u fotek z rozvojových zemí 
jako je Vietnam, Kostarika, Čad, Uganda nebo Indie, které 
pořadatelé nebo hosté navštívili. Vzpomínky a zkušenosti 
z letní školy vám zůstanou navždycky!
Co dál vás na letní škole čeká, se můžete podívat na  
videospotu z minulého ročníku, který vytvořili účastníci -  
goo.gl/kUuef

Letní škole předchází soutěž, na základě které jsou vybrá-
ny a vyhodnoceny nejlepší zaslané práce. Soutěž bývá vy-
hlašována v únoru a trvá až do konce dubna, kdy je uzávěr-
ka. Zájemci o LŠRS musí vypracovat ppt prezentaci nebo 
napsat úvahu na vybraný citát či téma. 
Organizátoři vyberou 20 studentů, kteří se poté zdarma 
účastní letní školy a to pravidelně na konci června nedale-
ko Vsetína. Na tento pobytový týden ještě navazuje víken-
dové setkání v říjnu.

Bližší informace k letní škole Vám podá: Lenka Mařin-
cová, tel.: 585 634 980 nebo +420 734 355 359, e-mail:  
letni.skola.up@gmail.com.

Absolvujte zahraniční stáž a získejte tak 
nové zkušenost nebo si rozšiřte ty stávající 
v oboru studia či v oboru vykonávané profe-
se. Při absolvování stáže v zahraničí si navíc 
účastníci ve značné míře osvojí cizí jazyk. 
Zkušenost ze zahraniční stáže vám navíc 
může pomoci získat vysněnou pracovní po-
zici.
Stáže jsou zpravidla neplacené. Pro neza-
městnané, čerstvé absolventy bez zkušeností 
tak existuje zajímavá možnost zúčastnit se 
stáží v zemích EU, a to zejména ve Velké 
Británii, v Irsku, ve Španělsku a ve Francii. 
Předpokladem pro zájemce o stáž je být  
v evidenci úřadu práce (resp. nepracovat)  
a také znalost jazyka na dobré úrovni ale-
spoň B1-B2 dle Evropského referenčního 
rámce (ERR).
Odborné stáže v zahraničí je možné absolvo-
vat díky programu Leonardo da Vinci, který 
funguje v rámci projektu Mobility mládeže. 
Bližší informace najdete na internetových 
stránkách Národní agentury pro evropské 
vzdělávací programy.
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Zjisti tvou úroveň jazykových 
znalostíNeseď doma a přihlaš se na letní 

školu 2013

Stáže pomohou absolventům 
získat zkušenosti

Vyplň elektronickou přihlášku, nebo vytiskni přihlášku pa-
pírovou, kterou pak zašli se soutěžní prací. Vyber si jedno 
ze zadání soutěžní práce. Napiš práci na dané téma libovol-
ného slohového útvaru. Vytvoř powerpointovou prezentaci 
(možné i ve dvojici) na základě jednoho z témat. Natoč 
videospot (možné i ve dvojici) na zvolené téma. 
Práci i přihlášku zašli do 30. dubna 2013 na e-mail:  
letni.skola.up@gmail.com

Témata soutěžních prací: 
1. „Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje 
vždycky hlavní roli v historii světa.“ Paulo Coelho
2. „Vzdělání je nejmocnější zbraň, se kterou můžeme mě-
nit svět.“ Nelson Mandela
3. Konflikt v Mali – historie konfliktu, současný vývoj  
a výhled do budoucna. 

Jak vyhrát účast na Letní škole rozvojové 
spolupráce 2013?



Hlavním úkolem soutěže je se-
stavení návrhu programu Ev-
ropského dne, který umožní 
žákům i hostům seznámit se  
s Evropou a Evropany netra-
dičním a kreativním způsobem. 
Program může škola naplánovat 
zcela dle svých představ jako 
celoškolní projektový den s pří-
nosem pro vzdělávání v rámci 
Školního vzdělávacího progra-
mu.
Evropský den může škola uspo-
řádat jakýkoli den od 9.května 
do 27.června 2013. Soutěže se 
mohou zúčastnit MŠ, ZŠ a SŠ  
ze všech krajů ČR, které doposud 
nečerpaly finanční prostředky  
v rámci Programu celoživot-

ního učení. Přihlásit se může-
te zasláním e-mailu s přílohou 
„Návrh programu Evropského 
dne“ na adresu soutez@dzs.cz  
a vyplněním online dotazníku 
do 5.dubna 2013.
Vítězové získají finanční pod-
poru na realizaci Evropského 
dne v celkové výši 30 000 Kč, 
věcné odměny pro žáky zúčast-
něné ve vzdělávacích aktivitách 
a občerstvení pro účastníky se-
mináře DZS. Výstupy najdete 
na evropanasimaocima.cz, dále 
budou šířeny a mediálně propa-
govány. 
V případě dotazů se obracejte 
na P. Chaluše, tel.: 221 850 117, 
petr.chalus@naep.cz.

Soutěž - Evropské dny „Evropa otevřená všem, 
škola otevřená všem“

Multikulturní portál SMOK a ces-
tovatelský portál HedvabnaStezka.
cz vyhlašují soutěž pro žáky základ-
ních a středních škol. Soutěžící mají  
za úkol napsat článek na jedno z té-
mat týkajících se multikulturních 
zážitků. Vítězové získají víkendový 
pobyt v hodnotě 5000 Kč. Soutěž je 
otevřena dvěma kategoriím: do pat-
nácti let a do 22 let. Rozsah článku 
je 500 až 1800 znaků včetně mezer. 
Článek napište typem písma Times 
New Roman, velikost 12, vzdálenost 
řádků 1,5, vzhled stránky – standard. 
Do článku nevkládejte obrázky, po-
šlete je jako přílohu. 

Články zasílejte průběžně. Odbor-
ná porota redakce cestovatelského 
portálu www.HedvabnaStezka.cz  
na konci každého čtvrtletí vyhodnotí 
jednotlivé články. Autoři oceněných 
článků získají víkendový prožitko-
vý pobyt v hodnotě 5000 Kč. Další 
informace poskytne: Petr Kantor,  
kantor@askcr.cz, 777 021 478.

Témata článků: Jak se žije v jiných 
kulturách; moje jiná kultura (napří-
klad graffiti, adrenalinové sporty, 
ekologické iniciativy, vegetariáni, 
skejťáci, technaři, hackerství, šer-
míři, EMO, Punk, Skinheads, Hoo-
ligans, Hippies, Gothic); anebo váš 
zážitek s cizokrajným jídlem.

Celoroční literární soutěž 
na téma multikulturalita

Soutěžte o vstupenky na Pomádu v Divadle Kalich
Pomáda - nestárnoucí love story stále v Divadle Kalich! Pro vel-
ký úspěch se přidávají další reprízy. Tři z vás mají nyní možnost 
vyhrát po dvou vstupenkách na představení 29. března. Odpověz-
te na soutěžní otázku  - Jakou roli představuje v muzikálu Ka-
mil Střihavka a odešlete odpovědi do 19. března. Více na webu  
vasedeti.cz/souteze/.

Soutěž o 500 Kč v klasickém a legendárním Tetrisu
Výhru 500 Kč získá ten, kdo v daném termínu zahraje nejvyšší 
skóre v tetrisu umístěném na níže uvedeném webu. Jestli se stane, 
že bude mít nejvyšší skóre více hráčů, tak se z nich vítěz vylosuje. 
Podmínkou je zaslání Print Screenu vašeho dosaženého výsledku 
na e-mailovou adresu info@zdarma-levne.cz . Termín od 1.3.2013 
do 31.3.2013. Nejlepší dosažené výsledky budou zveřejněny  
a po 31.3.2013 budou vyhlášeni TOP 3 hráči a vítěz. Více  
na http://www.zdarma-levne.cz/a-bonusova-soutez.

Jak plánovat poradí publikace 
od Portálu
Za pomoci mnoha dotazníků, obráz-
ků, tabulek, tipů i příkladů nabízí kniha 
„Cíle v pracovním i osobním životě“ 
komplexní informace v oblasti stanovo-
vání a dosahování cílů. 
Čtenáři se naučí např. přetvářet přání na 
cíle, zvolit si dobré, bezrozporné cíle, 
vytvořit akční plán v různých časových 
horizontech, uskutečňovat své cíle s 
vášní, naučit se zacházet s překážkami i 
spolupracovat s druhými.
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Chcete vyjet do zahraničí jako dobro-
volník, ale nevíte, jak na to? Rádi bys-
te znali bližší informace o workcam-
pech? Během března a dubna pořádá  
INEX-SDA několik setkání pro zájem-
ce o tuto problematiku. Informace o ter-
mínech najdete na webových stránkách  
inexsda.cz/cs/poprve.

Poprvé dobrovolníkem
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