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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.

Velethr práce Profesia days 2013
Setkejte se osobně, bez stresu z pohovoru, se zástupci
předních společností, kteří nabízí volná pracovní místa. Je
pro vás připraveno kariérní poradenství a doporučení pro životopisy. Příležitost zúčastnit se desítek workshopů a přednášek zaměřených na zvýšení vašich šancí získat práci. Můžete si otestovat své jazykové a počítačové znalosti. Odborné
poradenství pro studenty a absolventy, rodiče, zralé zaměstnance i uchazeče s postižením.
23.10.2013 a 24.10.2013 na Výstavišti PVA EXPO Praha Letňany. Vstup je zdarma.
Více informací na tomto odkazu www.profesiadays.cz.

Využívejte weby pro studenty!
Potřebujete si rychle vyhledat informace o škole, přijímacím řízení, maturitě nebo třeba o studentském ubytování?
Na tomto odkaze najdete některé zajímavé a praktické servery právě pro vás: http://www.nicm.cz/vyuzivejte-weby-prostudenty. Více také na webu vysokeskoly.com!

Klady a zápory nultých ročníků
Nedostali jste se na vysokou
školu a nevíte, co podniknout v době do dalších přijímacích zkoušek?
Možností pro vás může být
příprava ke studiu na vysoké
škole v tzv. nultém ročníku.
Výhodné je navštěvovat nultý ročník na VŠ, kde byste
rádi studovali, ale je potřeba si zjistit, jestli daná škola

Počínaje říjnem 2013
NICM mění svou působnost pod Národním institutem dětí a mládeže
a přesouvá se pod Národní
ústav pro vzdělávání.
Přesun je pouze formální,
pracovní náplň i prostory by nadále měly zůstat
při starém.

nicm.cz

přípravu v nultém ročníku
nabízí. Pokud ne, je možné
takto studovat i u některé
vzdělávací agentury. O tom,
jaké výhody a nevýhody vám
může přinést studium nultého ročníku, se dozvíte více
v tomto článku: http://www.
studentpoint.cz/289-studium/12494-vyplati-se-jit-donultaku/#.Ujm1Gn_pw-Q.
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Máte nárok na sociální stipendium? Zjistěte to!
Sociální stipendium
Přiznává se studentům, kteří na něj mají nárok,
pobírají přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje 1,5krát životní minimum.Vysokou školu o něj
může požádat student který se ocitl v tíživé životní
situaci.Výše sociálního stipendia je stanovena jako
násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře – jeho
výše je určována nařízením vlády.
Studenti, kteří si chtějí požádat o sociální stipendium, musí podat elektronickou žádost prostřednictvím informačního systému vysoké školy, stejně
jako u stipendia ubytovacího. A to v termínu uvedeném fakultou. Vaše sociální změny mohou vzniknout až po stanoveném termínu pro podání žádosti
a stipendium vám bude vyplaceno zpětně. I přesto
si zajděte na vaše studijní oddělení a zeptejte se
na váš konkrétní případ.

Potvrzení
K podané žádosti je nutno doložit potvrzení s názvem Sdělení pro účely přiznání stipendia, které
vydává úřad sociální podpory v místě trvalého bydliště. Následně student toto potvrzení doručí na příslušné studijní oddělení. Pokud potvrzení v novém
akademickém roce nepřinese, nárok na přidělení
stipendia automaticky zaniká.
Stipendium můžete ztratit v následujících případech:
• při přerušení studia
• pokud neúspěšně ukončíte více než dvě studia
• pokud vám běží lhůta podmínečného vyloučení
• pokud dosáhnete věku 26 let (končí následujícím
měsícem, v němž student dosáhne 26 let)

nicm.cz
Národní srovnávací zkoušky místo klasických
přijímaček na VŠ!
Národní srovnávací zkoušky
společnosti Scio nahrazují nebo
doplňují přijímačky na desítky vysokých škol po celé ČR
a na Slovensku. Přihlásit se k NSZ
můžete nezávisle ještě před podáním přihlášky na VŠ a zajistit si tak
přijetí s předstihem.
Každá fakulta má svoje konkrétní požadavky na podmínky účasti
v NSZ. Testy NSZ se skládají z následujících předmětů.
Obecné studijní předpoklady
Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které student
potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test znalostí.
Zkouška OSP je vyžadována největším počtem fakult. Od školního
roku 2013/14 bude probíhat jen

jedna společná verze testu OSP ob- Základem testu jsou osnovy předsahující všechny typy úloh (dříve mětu matematika pro gymnázia.
OSP Základní a Rozšířená).
Biologie
Zkouška ověřuje znalosti biologie
Základy společenských věd
Obsah zkoušky vychází z náplně v rozsahu, v jakém je tento předstředoškolského předmětu zákla- mět vyučován na středních zdrady společenských věd v rozsahu, votnických školách (obor zdravotv jakém je vyučován na gymná- nické lyceum).
ziu. Obsahuje tři části - Společnost
a jedinec (úlohy z psychologie, Anglický a německý jazyk
sociologie, filozofie), Stát a právo Zkouška ověřuje, jaké má student
(úlohy z oboru práva a politolo- znalosti jazyka v rozsahu studia
gie), Hospodářství a svět (úlohy na střední škole. Obsahuje gramaz ekonomie, evropské integrace tiku, čtení i poslechovou část.
a moderních dějin).
Seznam fakult, které zohledňují
Matematika
výsledky Národních srovnávacích
Zkouška z matematiky zjišťuje zkoušek najdete na webu scio.cz.
matematické znalosti a dovednosti
v porovnání s ostatními uchazeči.
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Statut studenta v kurzech cizích
jazyků zůstává
MŠMT vydává seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy
cizích jazyků s celotýdenní
denní výukou pro školní rok
2013/2014, jejichž účastníci
budou mít statut studenta.
Na základě četných žádostí
o ujasnění postavení žáků
v jednoletém pomaturitním kurzu cizích jazyků
s celotýdenní denní výukou
ve školním v roce 2013/14
MŠMT sděluje, že v nejbližších dnech bude zveřejněna
ve Sbírce zákonů novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a novela zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění,
která znovu status studenta
účastníkům uvedených kurzů přiznává.
Postavení studenta v jednoletém pomaturitním kurzu

cizích jazyků s celotýdenní
denní výukou ve školním
roce 2013/14 však mají podle přechodných ustanovení
výše uvedených zákonů jen
ti účastníci kurzů, kteří jsou
přijati ke studiu ve vzdělávacích institucích uvedených v příloze č. 1 předchozí vyhlášky č. 322/2005
Sb. v platném a účinném
znění k 31. srpnu 2012.
Nový seznam pro školní rok
2014/15 bude vydán podle nové zákonné úpravy do
30. května 2014.
Seznam jazykových institucí
s jednoletými pomaturitními
kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro
školní rok 2013/2014 najdete na http://www.msmt.cz/
ministerstvo/novinar/statutstudenta-v-jednoletych-kurzech-cizich-jazyku-zustava.

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

Čekají nás změny v českém pravopise
Vědci z Ústavu pro jazyk český připravují novou příručku, ve které zavádí některé novinky v pravopise. Vysvětlují
také jevy, které nyní Pravidla opomíjejí.
Příručka má vyjít ještě letos, hlavní změnou bude větší benevolentnost v gramatice a více možných variant pro daný
jazykový jev.
Do budoucna zřejmě ještě můžeme očekávat další rozvolňování pravidel.

Kolik jazyků znáš, tolikrát
máš šanci se zaměstnat
Zaměstnavatelé v prvním pololetí roku 2013
uvedli v pracovních nabídkách na Profesia.
cz požadavky na znalosti 31 jazyků, uchazeči mluvili dokonce 37 jazyky. Angličtina byla
požadována v 58 % pracovních nabídek.
Přestože čím dál tím více uchazečů uvádí
v životopisech znalosti cizích jazyků, z dat vyplývá, že jsou často nedostatečné. Nejčastěji
ovládají uchazeči mírně pokročilou angličtinu (22 % životopisů), zatímco zaměstnavatelé
chtějí nejvíce aktivní znalost angličtiny (44 %
nabídek). Lidé dále uvádějí převážně základy
nejen němčiny (21 % životopisů) a angličtiny
(19 % životopisů), ale i dalších jazyků.
Více najdete na www.profesia.cz.

Byl spuštěn online systém na
ověřování pravosti diplomů
Masarykova univerzita na adrese https://pravydiplom.cz/ zpřístupnila systém z dílny vývojářů
Fakulty informatiky MU a nabídla dalším vysokým školám, aby se k systému připojily. Tato
služba by měla ztížit práci padělatelům, kteří
dosud zneužívali toho, že pravost dokumentů nebylo možné snadno ověřit. Pravost vysokoškolského diplomu si mohou zájemci nově
snadno ověřit na internetu na základě znalosti
jeho originálního čísla. Další informace najdete
na http://www.ucitelske-listy.cz/2013/08/masarykova-univerzita-spustila.html.

Montreal, Londýn, Hong
Kong - nejlepší místa pro
studium

Čínská Bank of Communications sestavila
žebříček, který porovnává akademickou, finanční a společenskou návratnost investice do
vzdělání pro zahraniční studenty v 80 městech
z celého světa. Žebříček nazvaný „Sea Turtle
Index“ („Žebříček mořské želvy“) vám pomůže s výběrem nejvhodnějšího místa pro vaše
zahraniční studium.
Více informací a odkaz na stránky žebříčku
najdete pod tímto odkazem http://www.studentpoint.cz/247-pruvodce-studiem/12369radi-byste-studovali-v-zahranici-zjistete-kdemate-nejvetsi-sanci-uspet/#.UihVHn_pw-Q.
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