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Výměna mládeže Erasmus+ v Turecku
Českému týmu se dostalo skvělé příležitosti zú-
častnit se výměny mládeže Erasmus+, která se 
konala v termínu 5. - 14. 8. 2019 ve východním 
Turecku, v provincii Igdir, v městečku Tuzluca 
(čti Tužludža). Český tým tvořil 10 členů. Ostat-
ní účastníci výměny byli ze Slovinska, Litvy, Velké 
Británie, Rumunska a Turecka. Ze začátku mnozí 
museli čelit velkému kulturnímu šoku, přece jen 
životní podmínky na východě Turecka jsou velmi 
odlišné od evropských standardů. Nejčastěji byly 
zmiňovány turecké záchody.

Nutno poznamenat, že se všichni účastnící do-
kázali rychle adaptovat a vytvořili jsme skvělý tým. 
Téma projektu bylo Ochrana životního prostředí. 
Během různých workshopů, diskuzí, her a dalších 
aktivit jsme pátrali po problémech, které aktuál-
ně nejvíce trápí naši planetu. Hledali jsme nejlep-
ší řešení, jak těmto problémům zabránit nebo jim 
předcházet. Nechali jsme se inspirovat reálnými 
příklady z praxe z jiných zemí. Nezapomněli jsme 

samozřejmě 
ani na objevo-
vání krás míst-
ního okolí. Na-
vštívili jsme 
solné jeskyně, 
vylezli na po-
hoří Rainbow 
Hills, strávili 
jsme celý den u průzračně čistého ledovcového je-
zera Balik, navštívili jsme vesnici Yenidogan v ho-
rách, kde jsme rozdali dětem sladkosti, oblečení a 
různé hračky. Šli jsme na tůru na posvátnou horu 
Ararat, navštívili město Igdir, vyzkoušeli jsme si 
lanové aktivity, snědli hodně melounů a vypili vel-
ké množství tureckého čaje. 

Vrátili jsme se domů plní zážitků a s mnoha no-
vými kamarády.  Lidé v Turecku jsou velmi pohos-
tinní, milí a není čeho se bát. Google Translator je 
zde ale bezpochyby nutná věc pro přežití. Shodli 

jsme se, že jsme 
velmi vděční za 
možnost navští-
vit místa, na která 
bychom se sami 
asi nikdy nepo-
dívali. Velké díky 
patří organizáto-
rům a také naší 
vysílající organi-
zaci ICM Jindři-
chův Hradec z. s. 

Jan Chlapek
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Léto 2019 v ICM České Budějovice
Letošní léto jsme se v našem ICM věnovali přede-
vším projektu „Objev mediální gramotnost!“.

Hlavní náplní byla organizace přednášek pro 
děti a mladé lidi na příměstských a pobytových tá-
borech. Náš lektor, Dušan Brodský, se svého úkolu 
zhostil na výbornou a hravou „letní“ formou pro-
vázel účastníky přednáškami, které seznamovaly 
s nebezpečími při používání dnes všude přítom-
ného internetu a sociálních sítí. V novém školním 
roce bychom na tuto řadu přednášek rádi naváza-
li a představili projekt především na základních 
školách v našem kraji.

Dále jsme realizovali projekt „V Budějicích se 
psem“, který jsme připravili spolu se statutárním 
městem České Budějovice a Kavárenským psem, 
jehož autorkou je naše dlouholetá dobrovolnice, 
Karolína Brodská. Projekt je směřován na ná-
vštěvníky našeho krásného města, kteří přijíždějí 
se svými pejsky a pomocí interaktivní stezky je 
provede po krásách jihočeské metropole a uká-
že skvělá místa vhodná pro ně a hlavně pro jejich 
pejsky. Představuje pejskařům, kam lze zajít, kde 
si lehnout na deku a trávit čas, kam se jít proběh-
nout, kde si dát výbornou kávu nebo oběd, aniž by 
museli pejska nechat přivázaného venku. 

Kateřina Hrubá, ICM České Budějovice

3D tiskárna v ICM Třebíč
Věděli jste, že je v pobočce ICM dostupná 3D tis-
kárna? Proč tam vlastně je a k čemu bude sloužit?

3D tiskárna v íčku je novinka, kterou zavádí-
me kvůli touze získat moderní technologie, o 
nichž můžeme informovat veřejnost a přinášet 
například workshopy a praktické ukázky. Díky 3D 

tiskárně si můžete vyrobit prakticky cokoliv. Pro 
přístup k ní bude člověk potřebovat dozor pra-
covníků ICM, kteří budou s tiskárnou seznámeni. 

Pokud si budete chtít tiskárnu vyzkoušet, není 
problém! Nejlepší je, pokud si najdete tzv. 3D mo-
del na serveru thingiverse.com a ten nám přine-
sete. My vám ho pak vytiskneme a vy si ho pak 
můžete za dobrovolný příspěvek odnést domů.
Kvalitní tiskárna od firmy XB printers je v íčku 
hlavně proto, že se zde bude od září konat kurz 
3D tisku a 3D modelování, který je podpořený 
grantovým programem Mládež kraji. 

Účastníci kurzu se seznámí s tiskárnou na 
vlastní kůži a vyzkouší si i modelovat v tzv. CAD 
programu, což jim umožní vytvářet vlastní mode-
ly. Těšíme se na vás v ICM Třebíč!

Jan Vejtasa, ICM Třebíč
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Prázdniny u Rotiglů v Petrovicích
Před letními prázdninami jsme se sešli s mladými 
lidmi z místní školy a společně procestovali Evro-
pu s deskovou hrou „Procestuj Evropskou unii od 
západu na východ“. Během prázdnin u nás můžou 
návštěvníci informačního centra a kavárny na-
vštívit výstavu „Zdraví nás baví“. Během jarních 
prázdnin u nás děti pořídily fotky a následně jsme 
vyhlásili soutěž. Vítězné fotografie jsou k vidění 
do konce prázdnin. Obě tyto akce jsme realizovali 
ve spolupráci s Eurodeskem. 

Během července u nás probíhal 1. turnus let-
ního příměstského táboru „Prázdniny u Rotiglů“. 
A čemu se děti celý týden věnovaly? Program byl 
opravdu nabitý. Od pondělí do pátku se děti učily 
vařit – jak si připravit oběd nebo dobrou svačinu. 
Děti si samy sestavovaly jídelníček, který během 
táboru následně pod vedením lektorů připravily. 
Naučily se tak například pizzu, palačinky, kuřecí 
řízky. Uvařily si s námi různé druhy polévky jako 
gulášovou, kuřecí vývar nebo třeba zeleninovou. 
A na svačinu pak štrúdl nebo třeba pomazánku s 

bylinkami z naší Rotiglovy zahrádky. Během tábo-
ru jsme se nevěnovali jen vaření, ale bavili jsme 
se také o využití bylinek v kuchyni nebo třeba o 
výrobě přírodní kosmetiky. Děti si tak mohly vy-
tvořit své vlastní mýdlo s levandulí nebo jinou 
bylinkou. Zabrousili jsme však i na téma sociální 
sítě a bezpečnost na internetu v rámci OMG. Celý 
tábor byl financován díky projektu „Prázdniny u 
Rotiglů“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009417 v 
rámci Operačního programu Zaměstnanost. Další 
tábor u nás probíhá právě teď v srpnu.  

K prázdninám u nás už tradičně patří letní 
kino. V červenci jsme se dobře bavili u české ko-
medie Ženy v běhu. V srpnu nás pak čekal český 
dokumentární film Trabantem tam a zase zpátky. 
Počasí nám přálo a účast na obou filmech byla 
velká.

Teď už se blíží konec letních prázdnin a my už 
se připravujeme na naši největší akci – Jablkobra-
ní (slavnost plnou jablek). Nebude chybět soutěž 
o nejlepší jablečný štrúdl a letos jsme se poprvé 
rozhodli pro novou akci – Šatník (recyklátor).  

Markéta Nováková, ICM Petrovice u Karviné
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Buď SAFE na netu!
Nový projekt Informačního centra pro mládež a 
DDM Šikula si klade za cíl zjistit chování žáků 5. až 
9. tříd a nižších gymnázií na Uherskohradišťsku 
a přispět tak ke zvýšení informovanosti o nástra-
hách online světa. Účelem projektu je ukázat žá-
kům mnohá rizika spojená s užíváním internetu 
a také způsoby, jak se jim účinně bránit. Chceme 
žáky naučit správné návyky internetové bezpeč-
nosti, aby si uvědomili  rizika virtuální komuni-
kace a uměli se bránit případnému virtuálnímu i 
reálnému nátlaku. 

Rizika bytí online jsou všeobecně známá, ale 
chceme adresovat, jak se s nimi prakticky vypo-
řádat – jednoduchá a srozumitelná pravidla (jak 
komunikovat, neodpovídat, změnit heslo, komu 
se můžou svěřit). K tomu by měla pomoci i bro-
žura „Jsem SAFE na netu“ pro děti, mládež a je-
jich rodiče, která by se měla během září dostat do 
škol na Uherskohradišťsku a bude též k dispozici 
v Informačním centru pro mládež (zdarma). Také 
jsme vytvořili deskovou hru s názvem „Realita 
je lepší než virtuální svět“, kterou školám zapo-
jeným do projektu věnujeme a bude možno si ji 
přijít zahrát i do prostor Otevřeného klubu v In-
formačním centru pro mládež.

Ve středu 16. října přijede na naše pozvání do 
Uherského Hradiště trio Trouhelník s představe-

ním „Nebuď blbá!“. Jedná se o osvětovou akci po-
řádanou Parlamentem mládeže města Turnova a 
realizovanou herci z Gymnázia Turnov, Městskou 
policií Turnov a Informačním centrem pro mlá-
dež Turnov. Akce je určena žákům místních zá-
kladních a středních škol.

V úterý 22. října od 18:00 do 20:00 zveme do 
kina Hvězda všechny rodiče na konferenci s ná-
zvem „Rodičem v době webové“. Ta má za cíl po-
moci se v problému, jak nové technologie vlastně 
používat a jaká rizika s sebou přináší, zorientovat, 
a zároveň přinést informace o tom, jak přispět k 
bezpečnějšímu a přitom svobodnému pohybu 
dětí a teenagerů v online prostředí. Jedním z hos-
tů konference bude například Mgr. David Kudrna 
z Národního úřadu kybernetické a informační 
bezpečnosti. Vystoupí s prezentací „Za dveřmi 
dětského pokojíčku“, z níž se rodiče dozví o dětské 
tvořivosti na sociálních sítích a oprostí se od iluzí 
o nevinnosti vlastních ratolestí. Dozví se také ak-
tuální trendy podpořené nejnovějším výzkumem. 
Prostor bude věnován také diskuzi nad možným 
řešením a preventivním aktivitám. Vzhledem k 
omezené kapacitě sálu kina Hvězda bude potřeba 
zarezervovat si místo přes rezervační systém kina. 
Konference bude pro všechny zájemce ZDARMA! 
Přes letní prázdniny jsme nelenili a kromě brožu-

ry „Jsem SAFE na netu“, deskové 
hry „Realita je lepší než virtuál-
ní svět“, příměstských táborů „U 
tetičky na dědině“ a lektorování 
výukových programů „OMG“ jsme 
navíc vytvořili brožuru výukových 
programů, které aktuálně nabízejí 
různé instituce školám a školkám 
pro děti od 3 let až po žáky střed-
ních škol. Výukové programy jsou 
přehledně rozděleny dle tématu 
i věkové kategorie. Nechybí ani 
informace o ceně za žáka a kon-
taktní osoba, na níž je možné se v 
případě zájmu obrátit. Mezi tyto 
instituce patří jak školská zaříze-
ní, tak i příspěvkové organizace 
města, případně z blízkého okolí.

ICM Uherské Hradiště
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Ženy na tripu – Thajsko, Koh Samui

Celé to začalo letos v květnu. Na messengeru na 
mě vyskočila zpráva od mojí sestřenky, jestli bych 
si nechtěla udělat výlet do Thajska – na vlastní 
pěst, 4 ženy. Jelikož mám panickou hrůzu z létání 
a můj nejdelší let trval prozatím 2 a půl hodiny, 
bylo to pro mě něco nepředstavitelného. Moje od-
pověď zněla: „Ani za nic“! Do odletu zbýval zhru-
ba měsíc. 

Potom mi to však začalo vrtat v hlavě a řekla 
jsem si, že bych zase jednou měla vystoupit ze své 
komfortní zóny. A tak jsem napsala druhou zprá-
vu: „Jedu!“ A bylo potřeba jednat – očkování a co 

bude potřeba zařídit. 
Na to, jak náš výlet dopadl, se můžete podívat 

v následujícím videu. Pokud se chystáte na ostrov 
Koh Samui nebo vůbec do Thajska, určitě kontak-
tujte Jakuba – Čecha, který žije v Thajsku už něko-
lik let. Můžete s ním vyrazit na výlety a ochutnat 
tradiční kuchyni. Dostaly jsme od něho i několik 
rad, na co si dát pozor.

Markéta Nováková, ICM Petrovice u Karviné

https://www.youtube.com/watch?v=TEWStDr2tn4
https://www.kosamui.cz/kontakt-rezervace
https://www.kosamui.cz/kontakt-rezervace
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Rainbow Gallery Prostějov - čas na ohlédnutí 
V Rainbow Gallery v Prostějově působím jako ku-
rátor od května roku 2016. První výstava, kterou 
jsem zahajoval, byla výstava fotografky Venduly 
Burgrové. Jednalo se o velkoformátové tisky foto-
grafií pořízených na zabijačce. Další výstava se za-
bývala grafikou, šlo o práce studentů i pedagogů z 
atelieru Grafiky Fakulty umění Ostravské univer-
zity. V říjnu téhož roku se galerie opět zaobírala 
médiem fotografie – a to rovnou dvěma fotografy. 
Filip Drábek představil svoje aranžované fotogra-
fie a Adam Kencki oproti tomu prezentoval sním-
ky z obyčejného života.

Začátkem roku 2017 se program galerie začal 
ubírat novým směrem. Tuto vlnu započala výstava 
s názvem Intermed, kterou připravili tři tehdejší 
studenti Atelieru Intermédií Fakulty umění Ost-
rav-ské univerzity. Na výstavě si návštěvníci pro-
hlédli obrazy, koláže, asambláže, textovou tvorbu 
i site-specific video instalaci. Následující výstava 
představila fotografku Terezu Koníčkovou, která 
se ve své práci zabývala problematikou drogové 
závislosti. Tato výstava byla veřejností velmi klad-
ně přijata také díky návštěvě Mallory – hlavní hr-
dinky stejnojmenného časosběrného dokumentu 
Heleny Třeštíkové, která po vernisáži promluvila 
o svém vlastním životním příběhu.

Pravidelně dostávají v Rainbow Gallery pří-
ležitost prezentovat své práce i umělci s vazbou 
k městu Prostějov. Bylo tomu tak i u pedagoga 

Střední školy designu a módy Tomáše Petříka, 
který svoje intuitivní černobílé kresby instaloval 
v březnu roku 2017. V dubnu svoje grafické prá-
ce (věnující se rodnému kraji Hané) a autorské 
knihy prezentovala Leona Hlavinková z Atelieru 
obalového a knižního designu Elišky Čabalové v 
Ostravě. V květnu Rainbow Gallery zaplnila celá 
rodina malíře Filipa Kůrky pocházejícího z Pros-
tějova. Filipův otec se věnuje keramice a dědeček 
krajinomalbě. Filip jako jediný z rodiny umění 
studoval a věnuje se mu profesionálně.

V červnu návštěvníky čekala další malířská 
výstava, a to dvojice Samuela Kollárika a Václava 
Buchtelíka, kterou pojí atelier, ve kterém se schá-
zeli na ostravské fakultě umění – Atelier 216. Dal-
ší výstavu měla na svědomí naopak dvojice uměl-
kyň, které pojí taktéž ostravská fakulta umění 
– byly to Andrea Uváčiková a Gabriela Dorazilová. 
Obě sice studovaly stejný obor (grafiku), ale kaž-
dá z nich se vydala jinou cestou, takže se jednalo 
se o výstavu plnou kontrastů.

V září roku 2017 se stala Rainbow Gallery plat-
formou pro diskuzi o nových formách umělec-
kého vyjádření. Děkan Fakulty umění Ostravské 
univerzity František Kowolowski prezentoval zá-
znamy z jeho performancí a na vernisáži návštěv-
níkům poskytl přednášku o každé z nich. V říjnu 
do Prostějova přivezl svou prostorovou instalaci 
laureát ceny Vladimíra Boudníka grafik Zbyněk 

Janáček. Jeho výstava s 
názvem In the Corner 
se zaobírala proble-
matikou instalace vý-
stavy v rohu. Koncem 
téhož roku se výstavní 
program galerie vě-
noval zcela jinému té-
matu – výstava Olivera 
Hellera byla na první 
pohled zasvěcená kla-
sické malbě, ale odka-
zovala ke street artu.

Pokračování na str. 7.
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Rok 2018 zahájila opět výstava fotografky Vendu-
ly Burgrové, která svým cyklem řešila problema-
tiku domova – konkrétně to, jak si lidé, dlouhodo-
bě žijící v zahraničí, připomínají své kořeny. Únor 
2018 odstartoval nový koncept výstav, který dává 
možnost ateliérům vysokých škol prezentovat 
společný projekt. Jako první se takto prezentoval 
Atelier Video / Multimedia / Performance v čele s 
provokativním umělcem Jiřím Surůvkou. Další vý-
stava patřila atelieru Intermédií Petra Lysáčka a 
umělecké skupině In Saček Veritas, v jejímž rámci 
byla vytvořena socha, která z odstupu připomína-
la známé ostravské slovo – BO. Následovala výsta-
va patřící Katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity – prezentovaly se 
zde práce studentů i pedagogů. Nechyběla audio-
vizuální performance. Ve stejném termínu před-
stavil svoje velkoformátové grafiky i umělec a pe-
dagog Atelieru grafiky v Ostravě Marek Sibinský. 
Společně s ním v prostorách vestibulu vystavovali 
společný projekt jeho studenti Stanislav Ondruš a 
Tomáš Klinovský.

Květen 2018 patřil v Rainbow Gallery pouze 
médiu fotografie. Kromě Atelieru tvůrčí fotogra-
fie Michala Kalhouse, který (společně s kurátor-
kou Galerie města Třince Katarínou Klusovou) 

vytvořil vizuálně minimalistický projekt zabýva-
jící se mezilidskými vztahy, se ve druhé výstavní 
místnosti představil také fotograf Noah Zyla. Jeho 
tvorba se programově věnuje pouze analogové 
fotografii – a to technologii polaroidu. I v dalším 
měsíci byl program galerie pouze fotografický. 
Kurátorka ostravské fotografické galerie Díra v 
Provozu připravila autorský projekt fotografek 
Dariny Kubíko-vé a Terezie Foldynové. Společně 
s nimi ve vedlejších prostorech vystavovala peda-
gožka a provozovatelka prostějovského atelieru 
Modrý Anděl Magdalena Jansová, která se věno-
vala hře světla a stínu.

Další školní rok začal výstavou malíře Ondřeje 
Petrlíka, jehož vernisáž sklidila mezi hosty vel-
ký úspěch hlavně díky její intermedialitě (autor 
umožnil návštěvníkům výstavy vymýšlet názvy 
pro jeho obrazy). Kromě toho vytvořil uprostřed 
místnosti instalaci pro relaxaci z koberce a seda-
ček, a nadto ještě místnost doplnil pokojovými 
rostlinami. Říjnová výstava byla velice netypická 
– a to uměleckým médiem. Galerie prezentovala 
tvorbu skupiny pletařek, které si z pletení vytvo-
řily svůj autoterapeutický projekt. 

Pokračování na str. 8.
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Kromě této konceptuální 
výstavy mohli návštěvní-
ci galerie shlédnout také 
výstavu Ateliéru reklamní 
fotografie z Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně, která 
se zabývala ekologickými 
tématy. Další měsíc začal 
projektem Atelieru perfor-
mance z Ústí nad Labem, 
jehož vedoucím je Jiří Ko-
vanda. Výstava se koncepč-
ně vztahovala k městu Pro-
stějovu a nesla název 223 
metrů nad mořem, což je 
nad-mořská výška města. 
Kromě instalace proběhla 
také performance. Na kon-
ci roku 2018 nás navští-
-vili studenti pražské Vyšší 
odborné školy Scholastika. Kurátorem výstavy 
byl ředitel školy Evžen Šimera. Studenti předsta-
vili výběr těch nejlepších prací – výrobky ze skla 
a porcelánu, typografii a grafický a produktový 
design.

Rok 2019 odstartovaly dvě malířské výstavy – 
umělec Tomáš Mitura s výstavou nazvanou GIN a 
Atelier malby II Františka Kowolowského. Tento 
atelier se nezaměřuje pouze na techniku malby, 
ale také na přesahy do videa, instalace a dalších 
médií, což bylo na výstavě patrné. V březnu pat-
řila jedna z výstavních místností opět ostravské 
Fakultě umění, a to Atelieru obalového a knižní-
ho designu Elišky Čabalové a Atelieru sochy Ja-
roslava Koléška. Grafické a kresebné práce se v 
jednom prostoru doplňovaly se sochařskými díly. 
V druhé výstavní místnosti svůj projekt vytvořil 
Atelier intermédií z brněnské Fakulty umění. Pro-
jekt vznikal až daný den v Prostějově a v galerii 
byl prezentován audioinstalací, která narážela na 
politickou situaci vztahující se k městu. K těmto 
dvěma výstavám se ještě připojily menší výstavní 
projekty ve vestibulu Kulturního klubu Duha, a to 
kresby sester Daniely a Denisy Ponomarevových 
a fotografek Venduly Burgrové a Katariny Križa-
nové. Závěr výstavní sezony byl ve znamení žen 
a umění. 

Ve spolupráci s finalistkou ceny Jindřicha Cha-
lupeckého Kateřinou Olivovou jsme připravili vý-
stavu Atelieru tělového designu z Fakulty výtvar-

ných umění v Brně, která byla doprovázena řadou 
performancí. Výstavy se kromě studentů účastni-
la také vedoucí atelieru Lenka Klodová. 

Druhá výstavní místnost v květnu patřila stu-
dentce sochařského atelieru Akademie výtvar-
ných umění Nikole Emmě Ryšavé. Ta v prostoru 
vytvořila na jednu stranu pohádkový, na druhou 
stranu děsivý svět, který vychází z inspirace jejím 
vlastním nitrem, ale také z literatury.

Vedle toho galerie dlouhodobě spolupracuje se 
Střední školou ART ECON, která připravuje výsta-
vy pro vestibul kulturního klubu ve spolupráci se 
svými studenty i pedagogy. 

V příštím školním roce se můžete těšit napří-
klad na malíře Davida Čumalo, Kryštofa Strejce, 
Martina Salajku a Lucii Skřivánkovou. Fotogra-
fické práce bude prezentovat duo s názvem Shot.
By.Us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková 
a také fotografka Lucia Kuklišová. Z ateliérů vy-
sokých škol se představí Atelier malby Vasila 
Artamonova. Kromě toho připravujeme projekt 
ve spolupráci se třemi prostějovskými fotografy 
– Vendulou Burgrovou, Magdalenou Jansovou a 
Karlem Novákem.

Mira Macík, ICM Prostějov
Fotografie: archiv Rainbow Gallery
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NOVINKY Z KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
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Literatura pro kariérové poradce
Rádi bychom vás upozornili, že v nakladatelství 
Dr. Raabe, s. r. o. vyšla Ediční řada Výchovné a ka-
riérové poradenství (zde). 

Tato řada přináší publikace určené především 
výchovným a kariérovým poradcům, ale zároveň 
i pedagogům a speciálním pedagogům na základ-

ních školách. V publikacích naleznete zejména 
praktické metodické materiály z oblasti výchov-
ného a kariérového poradenství nebo rady k pro-
fesnímu rozvoji výchovných a kariérových po-
radců. Nedílnou součástí těchto materiálů jsou v 
praxi ověřené dotazníky a další praktické přílohy.

Dotazník studijně profesní orientace
Autor: PhDr. Antonín Mezera
Dotazníky pro žáky základních i středních škol.
Publikace přináší potřebnou metodiku a informace k dotazníku studijně profes-
ní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia a povolání, kte-
ré jsou určeny žákům vyšších ročníků základní a střední školy. Kromě přehledu 
diagnostiky kariérového poradenství s pomocí sebehodnotících škálových do-
tazníků obsahuje dotazníky pro žáky základních i středních škol a návod k jejich 
užití, zadávání a vyhodnocení. Druhá část publikace se věnuje škále stylu řešení 
problémů pro žáky ZŠ a SŠ (zde).

Diagnostika v kariérovém poradenství
Autorky: PhDr. Silvie Navarová a Mgr. Markéta Lancová
Přehledná metodika pro každodenní práci kariérového poradce.
Publikace přináší ucelený a praktický vhled do metod kariérového poradenství. 
Pomáhá zorientovat se v oblasti posudkové problematiky, shrnuje jednotlivé pří-
stupy, představuje metody kariérní diagnostiky, jako je například RAISEC, včetně 
konkrétních tipů na využití v praxi. Publikace přináší i řadu aktivit a nechybí ani 
doporučení, jak vést kvalitní pohovor ke zjištění profesní orientace. Kniha před-
stavuje přehlednou metodiku, kterou kariéroví poradci využijí každý den (zde).

Inkluze v kariérovém poradenství
Autor: Mgr. Miroslav Vosmik
Kariérní poradenství s prvky sociodynamického poradenství a systemického přístu-
pu, individualizované poradenství v komplexní příručce.
Autor se v publikaci věnuje problematice systemické perspektivy v kariérovém 
poradenství založené na pohledu na žáka jako na osobnost se zohledněním všech 
jejích aspektů a přehledně shrnuje specifika kariérového poradenství pro žáky 
se SVP nebo žáky s PAS. V prakticky orientované části přináší rady jak postu-
povat krok za krokem, pokud si žák nebo student vybral nevyhovující školu či 
profesní zaměření. Součástí jsou rovněž praktické přílohy – vzory dotazníků pro 
absolventy, díky nimž je možné zjistit efektivitu vzdělávání a kariérového pora-

denství na různých školách. Publikace přináší velmi cenné informace učitelům, asistentům pedagoga 
i poradenským pracovištím (zde).

Lucie Turzová, NICM

https://dobraskola.raabe.cz/vychovne-karierove-poradenstvi
https://dobraskola.raabe.cz/dotaznik-profesni-orientace
https://dobraskola.raabe.cz/diagnostika-v-karierovem-poradenstvi
https://dobraskola.raabe.cz/inkluze-karierove-poradenstvi


NENECHTE SI UJÍT!
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Evropský den jazyků 2019
Ani letos nezapomeňte na Evropský den jazyků, 
který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, 
se každoročně slaví 26. září! Jaké jsou jeho hlavní 
cíle?
• Upozornit veřejnost na význam učení se cizím 

jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem 
zvýšit vícejazyčnost a mezikulturní porozu-
mění;

• Propagovat bohatou jazykovou a kulturní roz-
manitost Evropy, která se musí zachovat a o 
niž je nutné pečovat;

• Podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i 
mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, 
mobilitu či jen pro radost nebo pro výměnné 
pobyty.

Rada Evropy doufá, že tento den budou slavit jak 
příslušné úřady v jejích členských státech, tak i 
potenciální partneři. Neváhejte se proto zapojit 
taky a uspořádejte ve svém íčku zajímavý pro-
gram pro mládež! Více informací o Evropském 
dni jazyků najdete zde.

Evropský den spolupráce 2019
Každoroční oslavy Evropského dne spolupráce, 
který připadá na 21. září, se blíží! Po celé EU se 
uskuteční tematické události, jejichž cílem je při-
pomenout, že když lidé drží pospolu a spolupra-
cují, vzniká spousta zajímavých a užitečných věcí!

V minulých ročnících oslav Evropského dne 
spolupráce byly uspořádány už stovky akcí (cyk-
lojízdy, pikniky, koncerty, festivaly, veletrhy apod.) 

ve více než 30 zemích EU.  Připojte se také vy a 
oslavte Evropský den informací ve svém íčku! 

Více informací najdete zde.

https://edl.ecml.at/
https://www.ecday.eu/

