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Úvodní slovo
RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM

Vážení přátelé,

rok 2021 byl obdobím, kdy činnost prakticky každé organizace byla limitována a ovlivněna 

pokračující pandemií COVID-19.  Nejinak tomu bylo i u nás v JCMM. Jsem proto velmi rád, že se 

našemu týmu podařilo i v takových podmínkách svou činnost nejen udržet, ale i dále postupně 

rozšiřovat, což koneckonců dokladuje tato výroční zpráva.

JCMM poskytuje široké spektrum aktivit a přináší komplexní systém v oblasti podpory nadání, 

vzdělávání, kariérového rozvoje, ale také vědy a výzkumu. Realizace projektů je možná díky spo-

lupráci Jihomoravského kraje, města Brna, brněnských univerzit i řady vědeckovýzkumných in-

stitucí a firem. Ti všichni hrají významnou roli při realizaci nových příležitostí, kterými tvoříme 

jižní Moravu atraktivnější, a všem jim proto také patří naše poděkování.

RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM
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Ředitel JCMM
 

RNDr. Miloš Šifalda 
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Kariérový rozvoj
s námi lehce

4 326
pracoviště
v Jihomoravském
kraji

zapojených
pedagogů

online
konzultace
a chat

”Přínosem bylo to, že jsem přemýšlela 
nad více oblastmi, které mohu dál 
dělat. Rozhodla jsem se ke kariérní 
změně.

Veronika, 28 let

klikněte sem!

https://vzdelavanivsem.cz/
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Poradenství
Pro klienty od 14 let na 4 pobočkách jsme konzultovali 

převážně online. Po celou dobu byl využíván online chat 

s kariérovými poradci. Stále pracujeme na rozvoji našich 

služeb. Inspiraci, převážně v oblasti využití ICT nástrojů, jsme 

hledali prostřednictvím studijní stáže Erasmus+. Navštívili 

jsme jednu z nejvíce digitalizovaných zemí Evropy, Estonsko. 

Tak jako již pět předchozích let i v roce 2021 bylo naše pora-

denství v online i fyzické podobě k dispozici na studentských 

akcích typu Festival vzdělávání a na Veletrhu pomaturitního 

studia Gaudeamus. Stali jsme se hostitelskou organizací pro 

zahraniční studijní návštěvu v rámci programu Academia 

study visit. Přivítali jsme skupinu pěti poradců z celé Evropy  

a připravili jsme pro ně odborný program. 

Školy
Jsme ve školách, jsme se školami, napříč jihomoravským 

regionem. Zabýváme se zejména kariérovým rozvojem 

pedagogických pracovníků a ředitelů škol — skupinově 

(workshopy, kurzy) i individuální podporou (koučink ředitelů, 

pedagogická supervize, mentoring). Obsahem skupinových 

školení je např. zavádění formativního hodnocení, wellbeing 

pedagoga — prevence syndromu vyhoření ad. 

Zorganizovali jsme konferenci Kariérko na Moravě — od vzdě-

lávání k praxi, která otevřela téma spolupráce škol a firem. 

Vytvořili jsme komunikační FB platformu Kariérko na Moravě 

určenou kariérovým poradcům a nadšencům v tématu. Usi-

lujeme o eliminaci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. 

Realizovali jsme terénní výzkum na většině středních odbor-

ných škol v JMK. Na toto téma jsme dosud publikovali  3 od-

borné články v časopisech pro rozvoj školního poradenství  

a řízení školy.

• Role školního psychologa v prevenci předčasných od-

chodů na střední škole

• Nechceme, aby kdokoliv musel ukončit školu kvůli fi-

nančním překážkám

• O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odcho-

dech ze vzdělávání

Databáze kurzů
Patří mezi stálé služby kariérového rozvoje. Ve spojení  

s kariérovými konzultacemi se jedná o unikátní kombinaci 

služeb pro veřejnost i firmy v rámci Jihomoravského kraje. 

JCMM je v pravidelném kontaktu se vzdělavateli, kterým 

vytváří a upravuje administrativní zázemí dle jejich potřeb  

a požadavků. Významné vzdělávací společnosti, včetně ji-

homoravských SŠ, zde nabízejí kurzy, školení a rekvalifikace. 

Nabídka slouží každému, kdo má zájem zlepšit své doved-

nosti nebo se naučit něco nového. Zájemci se na kurzy přímo 

objednávají, případně se spojují se vzdělavateli a mohou se 

zeptat na vše, co je ke kurzům zajímá.

”Komunikace s poradkyní mi zásadně 
pomohla uvědomit si své profesní 
hodnoty, které jsem postupem času 
zapomněla. Velmi mi to pomohlo 
formulovat motivační dopis a CV.

Kristýna, 32 let

https://www.jcmm.cz/1647862873
https://www.jcmm.cz/1647862873
https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/%25C4%258Dl%25C3%25A1nek%281%29.pdf
https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/%25C4%258Dl%25C3%25A1nek%281%29.pdf
https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/rozhovor.pdf
https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/rozhovor.pdf
https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/P%25C5%2599ed%25C4%258Dasn%25C3%25A9%20odchody%20-%20012022.pdf
https://vzdelavanivsem.cz/pages/files/P%25C5%2599ed%25C4%258Dasn%25C3%25A9%20odchody%20-%20012022.pdf
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Najdeme nejvhodnější  
střední po každého

121 518 66jihomoravských
škol oborů videí škol

Výběr školy
Rozšířili jsme aplikaci pro budoucí středoškoláky o dal-

ší možnosti filtrování pomocí vyhledávače. Vedle aplikace 

web obsahuje aktuální informace o přijímacích zkouškách  

a může zájemce provést celým studiem pomocí tipů, na co 

se připravit před nástupem na střední školu, jaké benefity 

jako student může využít či jaké má možnosti po střední ško-

le. Festival vzdělávání jsme pořádali online, hlavní nabídkou 

pro děti a jejich rodiče byly online konzultace s kariérovými 

poradci. Na webu jsme přivítali 10 tis. návštěvníků.

”Na Festivalu vzdělávání mi poradce 
pomohl vybrat mezi dvěma obory. Na 
vyberskoly.cz jsem si našla školy, který 
ten obor mají, koukla jsem na videa  
a vybrala si. Díky za pomoc!

Tereza, 13 let

klikněte sem!

https://www.vyberskoly.cz/
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Moje budoucnost
ze školy do práce snů

72
firem 
poskytujících 
exkurze

pestrá 
nabídka 
praxí a brigád

informace  
o moderních 
technologiích

Moje
budoucnost
Firmy a školy hledají cestu, jak se propojit, aby absolven-

ti středních škol byli co nejlépe připraveni do světa práce. 

Můžeme jim být nápomocni tím, že všechny tři skupiny pro-

pojujeme. Středoškoláci na naší platformě najdou budoucí 

uplatnění, školy partnery pro praxe a firmy vybírají nové za-

městnance. 

Nástrojem, který jsme v průběhu roku 2021 pečlivě připra-

vovali, je webová platforma www.mojebudoucnost.cz, jejíž 

součástí budou studentská portfolia.

klikněte sem!

http://www.mojebudoucnost.cz
https://mojebudoucnost.cz/
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12.500 75 4.750zapojených
dětí

rozvojových 
aktivit  
pro učitele

studentů  
v T-exkurzích celkem
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”Dcera absolvovala stáž v archeoparku, letní 
tábory na univerzitách, Mind Club, chemické 
exkurze a aktuálně by sa ráda zapojila 
do mentoringového programu v oblasti 
chirurgie.

Petra Vosková, maminka nadané Viktórie

klikněte sem!

https://www.jcmm.cz/jsme-nadani
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Program podpory  
nadaných studentů (PPNS)
JCMM i v roce 2021 zorganizovalo pro nadané studenty širo-

ké spektrum vzdělávacích aktivit. Program poskytl studen-

tům možnost osobnostního rozvoje a zpřístupnil jim zku-

šenosti a informace, ke kterým by se jinak neměli možnost 

dostat. 

O zařazení nadaných uchazečů rozhodla Rada JMK na 

základě prokázaných výsledků vstupního psycholo-

gickodiagnostického vyšetření nebo na základě pro-

kázaných vynikajících výsledků v soutěžích. Podpo-

ru čerpali studenti výhradně na aktivity související  

s jejich vzděláváním. V loňském roce proběhlo nejvíce akcí 

za celou historii trvání projektu.

T-exkurze

Ve spolupráci s univerzitami z JMK, AVČR a renomovaný-

mi pracovišti jsme opět připravili odborné exkurze pro žáky 

SŠ z JMK s hlubším zájmem o vědeckou problematiku, a to  

s předchozí teoretickou přípravou. Žáci dostali pod odbor-

ným vedením možnost si na vlastní kůži zažít práci vědce na 

přístrojích v reprezentativních prostorách – mezi ty patří na-

příklad laboratoře jihomoravských univerzit nebo elitní vý-

zkumná pracoviště. Tato zkušenost jim pomůže v rozhodnu-

tí, kterou vysokou školu zvolit, jaký obor studovat.  Vzhledem 

k pandemické situaci jsme v roce 2021 realizovali celkem  

27 T-exkurzí, které se konaly v prezenční i online podobě. 

Podpora vzdělávání 
nadaných žáků
Záměrem projektu je identifikace intelektově nadaných dětí 

a následná systematická práce s nimi vedoucí k rozvoji na-

dání. Během roku 2021 jsme do sítě škol podporující nadání 

přijali 17 škol, došlo k pilotáži plošného testování ve 4. třídách 

a bylo odhaleno 79 nadaných žáků ze 16 škol. Výsledky slouží 

ke zvolení vhodného postupu, opatření a aktivit, které pomá-

hají pedagogům i rodinám s podporou potenciálu nadaných. 

Prostřednictvím poradenského centra jsme zájemce infor-

movali o efektivních metodikách, přístupech a legislativě. 

Pro nadané děti jsme zorganizovali 2 příměstské tábory, 

4 exkurze, 22 rozvojových aktivit v MiND Clubu JCMM a ve 

školách v regionu, týdenní stáž pro dva nadané v Archeo-

parku Pavlov a připravili mentoringový program. Vytvořili 

jsme 2 ucelené vzdělávací moduly pro pedagogy a realizovali  

18 odborných přednášek souvisejících s problematikou na-

dání. Pedagogové, školní psychologové a zástupci škol se 

sešli na konferenci “Šance pro nadané děti - příklady dobré 

praxe”. 

”Naprosto klíčová etapa v mém životě. 
Měl jsem možnost setkat se s mnoha 
skvělými lidmi s podobnými zájmy.

Tomáš Fiala, student, PřF MU

https://www.jcmm.cz/projekt/t-exkurze/temata
https://www.jcmm.cz/projekt/t-exkurze/
https://www.youtube.com/watch?v=u2g09BspN5Y&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=u2g09BspN5Y&t=150s
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Výchova k bádání
Poradíme Vám jak!

400 300 160zapojených
pedagogů

výukových 
materiálů jihomoravských škol 

STEM
Matematická gramotnost
V rámci projektu jsme umožnili 400 zapojeným pedagogům 

matematiky ze 160 škol JMK sdílet svoje zkušenosti: na 14 

M-setkáních v jednotlivých okresech kraje diskutovali aktu-

ální metodiku distanční výuky; na 4 setkáních v rámci celé-

ho kraje si vyslechli přednášky o maturitních a přijímacích 

zkouškách vedené odbornými experty. Jejich další vzdělá-

vání bylo realizováno na 11 M-dílnách a 10 M-konzultacích  

s aktuálními tématy (např. epidemie a matematika) pod ve-

dením odborných lektorů v rámci M-poradenského a konzul-

tačního centra v sídle JCMM nebo formou webinářů.

Zvyšujeme i matematickou gramotnost žáků a jejich moti-

vaci rozvíjet matematické znalosti a dovednosti pro svo-

ji budoucí praxi. Ve 21 M-kroužcích, na 2 M-soustředěních  

a na 7 M-exkurzích na atraktivní místa JmK 380 žáků ZŠ a SŠ 

objevovalo matematické zákonitosti s využitím didaktických 

pomůcek, her i reálného prostředí. Odborní tvůrci vytvořili 

60 nových výukových M-materiálů, které byly zveřejněny na 

M-portálu k dispozici pedagogické i laické veřejnosti. 

klikněte sem!

https://www.jcmm.cz/stem
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EduSTEM

”Díky komplexním materiálům JCMM 
zavádíme techniku do každodenní 
práce s dětmi, což je v dnešní době 
velmi prospěšné.

Zakladatelka Základní školy a Mateřské školy  
Pramínek, o. p. s., PaedDr. Božena Havelková

Cílem tohoto komplexního programu je, aby děti měly co 

nejvíce příležitostí k vlastnímu bádání a vyzkoušely si práci  

s technikou. Pedagogové mateřských a základních škol  

z různých obcí Jihomoravského kraje od nás dostávali kom-

plexní průběžnou metodickou podporu a systém třístup-

ňového školení. Metodici JCMM jim pomáhali se zaváděním 

techniky také individuálně přímo ve školách. Pedagogové 

měli možnost sdílet svoje zkušenosti mezi sebou. 

Uspořádali jsme pro ně Mezinárodní online konferenci  

a workshopy v rámci odborného sympozia. Takto svoje zku-

šenosti sdíleli pedagogové z několika českých, rakouských, 

slovenských a maďarských regionů. Již třetím rokem tvoří-

me společně s experty v rámci programu INTERREG V-A Ra-

kousko – Česká republika. 

https://www.jcmm.cz/edustem/konference
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Stipendia a vědci

Brno Ph.D. Talent 
Rok 2021 byl pro  Brno Ph.D. Talent významný novými akti-

vitami. V rámci propagace projektu jsme vytvořili promo vi-

deo, ve kterém vystupují úspěšní příjemci stipendijního pro-

gramu. Celkem 145 žadatelů předvedlo vysokou odbornost  

a perfektní prezentace v anglickém jazyce. Po tři následu-

jící roky budou vybraní studenti pobírat finanční podporu 

v celkové výši 300 000 Kč pro jednotlivce. Ocenění puto-

valo do rukou českých i zahraničních doktorandů na příro-

dovědné a technické obory Masarykovy univerzity, Vyso-

kého učení technického v Brně, CEITEC MU a CEITEC VUT.  

V péči JCMM bylo v roce 2021 celkem 75 stipendistů a sou-

časně jsme registrovali nejvyšší počet úspěšných zahranič-

ních studentů z celkem deseti zemí.

25 9 230+
nových
doktorandů 
z 11 zemí (včetně ČR)

milionů korun  
ročně pro atraktivní  
vědecké projekty

vědecko-výzkumných 
projektů celkem
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klikněte sem!

”Během řešení projektu jsem založil rodinu, 
jak radila jedna z přednášek JCMM o life-
work balance při Ph.D. studiu. Finanční dar 
mi umožnil soustředit se na výzkum  
a nemuset vyhledávat další zdroje příjmů.

Vít Novotný, student Fakulty informatiky, MU

https://www.jcmm.cz/stipendia-a-vedci
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Česká centra JCMM  
v zahraničí
JCMM provozovalo v roce 2021 dvě zahraniční pracoviš-

tě, tzv. Česká centra. České centrum při Iževské univerzitě  

v Rusku a při Charkovské univerzitě na Ukrajině pomáha-

lo studenty učit český jazyk a s administrativou stipen-

dií JCMM, dále s přihlašováním na brněnské univerzity  

i s nostrifikačním procesem. Do programu stipendií se  v roce 

2021 přihlásilo 16 studentů z Iževska a Charkova.

Podařilo se předjednat otevření dalšího Českého centra 

JCMM, a to na Univerzitě Novi Sad v Srbsku, kde je tradičně 

vysoký zájem mladých lidí o studium v naší zemi. Dle před-

běžné dohody bude lektorát provozován od září 2022.

Stipendia v oborech  
vyučovaných v CZ
Program je určen pro zahraniční studenty studující v Brně 

zejména magisterské a doktorandské programy vyučované  

v českém jazyce. Po dobu řádného studia má až 25 vybra-

ných studentů možnost získat podporu 70 000 Kč na jeden 

rok. Těmto studentům současně pomáháme s přihlašovací 

procedurou na vysoké školy, případně s dalšími náležitost-

mi jako nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní 

záležitosti atd.

”JCMM mi velmi pomohlo během studia  
a podpořilo v této nejisté době, za což všem 
nesmírně děkuji. Doufám, že další rok bude 
pozitivní, budu moci se naživo potkat  
s učiteli a univerzitními spolužáky a úspěšně 
zvládnu zkoušky a Mgr. studium.

Dayana Ilyassova, studentka, Kazachstán

”Chtěl bych poděkovat JCMM za skvělou 
příležitost studovat v ČR za finanční 
podporu, za kurzy češtiny na Ukrajině  
a taky za pomoc během přijímacího řízení 
na univerzitu.

Denys Malyi, student, Ukrajina

Stipendia v oborech  
vyučovaných v EN
Nový projekt pro zahraniční studenty nabídl stipendia na 

úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech 

vyučovaných v anglickém jazyce na vybraných brněnských 

univerzitách. 

Po dobu řádného studia navazujícího magisterského oboru 

měli možnost studenti získat podporu až do výše poloviny 

studijních poplatků (max. 1500 EUR/rok) a bezplatný pora-

denský servis. Ten zahrnoval pomoc s přihlašovací procedu-

rou na vysoké školy a během prvního roku studia, nostrifikaci 

diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.

”JCMM dává úžasnou příležitost studentům 
z celého světa, kteří se rozhodli studovat 
v ČR. Našla jsem tady fantastický anglický 
program nabízený skvělou univerzitou  
v Brně. Studium mi poskytlo kvalitní znalosti 
v oblasti technologií a stipendijní program.

Kristina Goncharenko, studentka
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ORION 

Program ORION je zaměřený na šíření otevřené vědy a ote-

vřeného přístupu ve výzkumné a vědecké činnosti. V roce 

2021 byl ukončen. Jeho závěrečný rok byl ovlivněn covido-

vou situací. Plánované akce byly převedeny do virtuálního 

prostředí a tímto způsobem se uskutečnila i závěrečná kon-

ference projektu ORION.

”Výzkum slečny Dugové, týkající se vývoje 
nových biodegradovatelných materiálů pro 
3D tisk, byl úspěšný. Její výsledky byly dále 
ověřeny v čase a publikovány v odborném 
impaktovaném časopise. Tento článek byl 
oceněn cenou děkana Fakulty chemické VUT. 

doc. Ing. A. Kovalčík, Ph.D.,  supervizorka sl. Dugové

EURAXESS Centrum
Brno
EURAXESS Centrum Brno fungovalo i v roce 2021 jako 

kontaktní místo pro zajištění zvláštního přístupu na Od-

bor azylové a migrační politiky MV ČR pro výzkumníky, 

pracovníky akademické sféry a jejich rodinné příslušníky 

z brněnských univerzit a pracovišť AV ČR k vyřízení všech 

potřebných úkonů spojených s jejich pobytem v JMK.  

V říjnu uspořádalo Euraxess Centrum Brno ve spolupráci  

s JCMM a Centrem pro cizince JMK firemní adaptačně-in-

tegrační kurz pro výzkumné pracovníky a jejich rodinné pří-

slušníky. 

”V Brně žiji posledních 9 let a jsem velmi 
vděčný, že profesionalita a pomoc 
EURAXESS Centra a sdílené znalosti týkající 
se ČR a zejména Brna vedly k prodloužení 
mého pobytu zde a jen umocnily mou lásku 
k této zemi.

Sudeep Roy, Ph.D., odborný asistent FEKT VUT v Brně
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Soutěže JCMM
Soutěžit se dá i ve vědě!

75 finančně podpořených 
prací SOČ

soutěžící 
Robotiády ze 
šesti zemí 

jediná robotická soutěž 
v 2021 v Evropě

klikněte sem!

”JCMM mi poskytlo obrovskou 
příležitost na cestě za mým snem  
a spolupráce byla bezproblémová.

Zora Strejčková, Gymnázium Brno-Řečkovice,  
příspěvková organizace

https://www.jcmm.cz/souteze
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Robotiáda 
Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž a robotický den  

v Brně, ve kterém soutěží týmy dětí a studentů ve věku od  

4 do 19 let. Devátý ročník Robotiády jsme připravili online 

formou. Nebylo jednoduché doma, ve škole či ve vhodných 

prostorách postavit robota a v živém online přenosu soutě-

žit. Robotiády 2021 se zúčastnilo 81 dvoučlenných týmů ze 

šesti zemí (ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Německo a Ukrajina). 

Robotiáda byla jedinou robotickou soutěží svého druhu 

uspořádanou ve školním roce 2020/21 v Evropě.

Středoškolská odborná 
činnost SOČ 
Rok 2021 znamenal pro soutěž Středoškolská odbor-

ná činnost obhajobu prací v online prostředí.  Zapojilo se  

22 středních škol na jižní Moravě. Celkem se sešlo 160 prací 

od školitelů a přihlásilo se 234 jihomoravských středoškoláků.  

22 vybraných studentů se zúčastnilo 3denního kurzu pre-

zentačních a rétorických dovedností.

”Za online soutěž v této nepřející době 
jsme organizátorům velmi vděční  
a oceňujeme jejich velké úsilí 
zabojovat za návrat do normálního 
života. Všem upřímně děkujeme.

Milan Macháček, pedagog,
SOŠ Elektrotechnická, Žilina, SK

”Jsem ráda, že prostřednictvím 
JCMM mohu dělat nové projekty 
na institucích, kam bych se za 
normálních okolností nedostala. Je 
to výborná zkušenost - experimenty, 
sepsání práce, spolupráce se 
školitelem z oboru.

Veronika Němcová, Gymnázium Brno, Křenová, 
příspěvková organizace



34 35

JCMM a veřejnost

5 webů

Přehled všech programů organizace JCMM  
a vše o jejím týmu a  aktivitách.

aktivní FB profily

platforma  
Kariérko na Moravě

Youtube

LinkedIn

podcasty

Instagram

Kariérový rozvoj ve školách, kariérové poradenství
pro veřejnost a databáze kurzů dalšího vzdělávání.

Unikátní webová aplikace k výběru střední školy  
na jižní Moravě. 

Soutěž pro talentované středoškoláky v řešení  
odborných problémů v 18 vědních oborech.

Mezinárodní robotická soutěž propojuje 
 jednotlivce i týmy z celého světa.

jcmm.cz

vzdelavanivsem.cz

vyberskoly.cz

sockari.cz

robotiada.cz

Sociální sítě V JCMM pro komunikaci využíváme dvě FB skupiny a jednu 

FB platformu s celkovým počtem 3600 sledujících. Tvoříme 

prostor pro spolupráci Jihomoravského kraje, brněnských 

univerzit, významných institucí, škol, odborníků, profesních 

skupin, médií i jednotlivců doma i v zahraničí.  Využíváme pro-

pojení s profesní sítí LinkedIn (JCMM Brno) a YouTube (JCMM 

Brno), Instagram (JCMM_Brno) a SoundCloud (JCMM), které 

náš obsah propojují s dalšími vybranými aplikacemi (Apple 

Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn…). Témata publikujeme  

i ve veřejnoprávních médiích (Český rozhlas, Česká televize, 

tiskoviny). 

JCMM Brno 
Informace napříč všemi projekty organizace. 

JCMM Kariérový rozvoj 
Informace o aktivitách v oblasti kariérového rozvoje.

Kariérko na Moravě – platforma
Skupina pro pedagogy, kariérové poradce, zástupce firem 

a personalisty, kteří si zde mohou vyměňovat zkušenosti  

a sdílet příklady dobré praxe.

Matematická gramotnost, Český rozhlas Brno

Podpora nadaných žáků, iDNES

Výběr školy, Česká televize

Soundcloud, Brno Ph.D. Talent

https://brno.rozhlas.cz/matematika-nemusi-byt-nuda-dokazuji-zakum-na-jizni-morave-specialni-krouzky-8645277
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/nadane-nadani-deti-hledani-skola-brno-fond-qiido-vzdelavani.A211217_642175_brno-zpravy_krut
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381991203/
https://soundcloud.com/j_c_m_m/barbora-dofkova?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.linkedin.com/company/jcmm-karierove-poradenstvi
https://www.instagram.com/jcmm_brno/
https://www.youtube.com/channel/UCmZL6UWzg8X19uyEP6KaYfQ
https://soundcloud.com/j_c_m_m%3Futm_source%3Dclipboard%26utm_medium%3Dtext%26utm_campaign%3Dsocial_sharing
https://www.facebook.com/jcmm.brno
https://www.facebook.com/groups/jcmmkarierkonamorave
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Moc rádi se s Vámi setkáváme. Funguje nám to osobně i virtuálně. Rok 2021 přinesl mnoho vzájemné inspirace a tady je jen 

malá ukázka z toho, co najdete na našich webových stránkách a nebo jste zažili spolu s námi.

Mezinárodní konference Tvořím, tedy jsem! 
Ich forsche gern! EduSTEM (27. 5. 2021)

Konference Kariérko na Moravě (22. 9. 2021)

Konference Šance pro nadané děti (8. 10. 2021)

Brno Ph.D. Talent (8. 6. 2021)

Academia study visit Brno  (18. — 21. 10. 2021)

1

2

3

4

5

Významné akce JCMM

https://www.jcmm.cz/edustem/konference
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du2g09BspN5Y%26t%3D150s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvsQJThnT8-M
https://www.jcmm.cz/1647862873
https://vzdelavanivsem.cz/karierko-na-morave-od-vzdelani-k-praxi%3Ffbclid%3DIwAR32m0U8yi-SPbbZkcuFXyfWutFozMZpcNyrq5Y0UfbGk6BdlLaKD3_7Xss%20
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