
JCMM pro editory


JCMM (původně Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) je specializované neziskové 
zájmové sdružení, které působí v Jihomoravském kraji. Organizace zajišťuje komplexní systém 
podpory v oblasti vzdělávání a podpory vědy, výzkumu a inovací, a to v koordinaci s městem 
Brnem, Jihomoravským krajem a vybranými univerzitami. 

JCMM: 

• vytváří síť talentovaných lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy 
a techniky; 

• podporou pedagogů mateřských škol a prvních stupňů škol základních se podílí na 
tvorbě kvalitního systému vzdělávání mladých v oborech technické výchovy; 

• v tématu kariérového rozvoje podporuje praxe ředitelů škol a pedagogů. Žákům, 
rodičům a všem zájemcům přináší možnost konzultovat s kariérovými poradci. Součástí 
je i nabídka kurzů a exkurzí; 

• vytváří nástroje na podporu mladých talentů. Systematicky pracuje s mimořádně 
nadanými a motivovanými lidmi; 

• usiluje o posilování vazeb mezi univerzitami a veřejnou sférou. Zájmem celého týmu 
je otevřenost vědecko-výzkumného prostředí a popularizace témat směrem k široké 
veřejnosti.  

Členy JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické 
v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární univerzita Brno. 

JCMM je členem European Council for High Ability (ECHA) a členem sítě EURAXESS v ČR. 
Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 

Kontakt pro média: 

Miloš Šifalda, ředitel JCMM

milos.sifalda@jcmm.cz 

541 211 043 

Honza Šmikmátor, komunikace 

media@jcmm.cz 

608 265 376
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