
Tabulka č. 1: Návštěvnost ICM
Fyzické osoby v ICM 

(počet osob)

Akce v ICM 
(počet 

účastníků)

Web ICM 
(počet 

návštěv)
Leden 161 242
Únor 141 206
Březen 210 276
Duben 242 83 283
Květen 216 91 240
Červen 232 172 222
Červenec 282 268
Srpen 262 336
Září 255 400 361
Říjen 212 266
Listopad 194 232
Prosinec 177 210
Celkem 2584 746 3142

 ICM Český Brod                     

Návštěvnost ICM - fyzické osoby - uveďte počet návštěvníků ICM v daném měsíci (osobní dotazy, využití 
internetu, tiskárny atd.)
Návštěvnost akcí v ICM - uveďte počet účastníků na akcích, které se konají přímo v ICM. Stejnou akci pak 
také zaznamenejte v tabulce č. 8, 9 případně 10.
Návštěvnost webu ICM - uveďte celkový počet návštěv webových stránek, ne unikátní přístupy



Tabulka č. 2: Dotazy v ICM Telefonické Osobní Elektronické Počet celkem
Leden 26 59 8 93
Únor 14 70 4 88
Březen 48 86 15 149
Duben 67 72 22 161
Květen 29 122 12 163
Červen 38 106 9 153
Červenec 78 121 11 210
Srpen 83 115 6 204
Září 56 124 13 193
Říjen 52 96 17 165
Listopad 41 99 11 151
Prosinec 32 70 26 128
Celkem: 564 1140 154 1858

Telefonické dotazy - uveďte počet telefonických dotazů v uvedeném měsíci

Název ICM

Osobní dotazy - uveďte počet lidí, kteří se osobně přišli do ICM v uvedeném měsíci na 
něco zeptat
Elektronické - uveďte počet dotazů prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, komentářů 
na webu apod.



Jméno pracovníka

Typ pracovního vztahu 
(Pracovní poměr/dohoda) 

Výše úvazku/počet 
hodin měsíčně

Doba praxe v 
ICM

Číslo 
akce

Název vzdělávací akce Jméno pracovníka Datum

Petra Ištvániková pracovní poměr 0,25 1 rok 1. Celostátní setkání v Praze Bočková, Nývltová, Janík 2.-3.2.2015
Zdenka Bočková pracovní poměr 0,25 4 roky 2. Celostátní setkání v Ivančicích Bočková, Nývltová, Janík 1.-.2.6.2015
Ivana Nývltová pracovní poměr 0,25 4 roky 3. Celostátní setkání v Praze Bočková, Nývltová, Janík, Ištvániková 5.-6.10.2015
Tomáš Hor ( informatik) pracovní poměr 0,15 4 roky 4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
X X

Jméno pracovníka - uveďte jméno pracovníka ICM Název vzdělávací akce - uveďte název akce, které se zúčastnil pracovník ICM 

Doba praxe v ICM - uveďte počet měsíců nebo let, ve kterých pracovník v ICM pracoval Datum - uveďte datum, kdy se vzdělávací akce konala
V případě potřeby prosím přidávejte řádky. V případě potřeby prosím přidávejte řádky.

Tabulka č. 5: Dobrovolníci v ICM Počet Stát
Dobrovolníci z ČR 0 X
Dobrovolníci EDS 0
Ostatní mezinárodní dobrovolníci 0
Počet celkem 0

Dobrovolníci z ČR - uveďte počet dobrovolníků z ČR, kteří působí v ICM

Tabulka č. 4: Vzdělávání pracovníků 

Celkem účastníků:

Tabulka č. 3: Pracovníci v ICM

Název ICM

Ostatní mezinárodní dobrovolníci - uveďte počet mezinárodních dobrovolníků, kteří hostují v 
ICM v rámci jiných programů, a stát odkud pochází

Typ pracovního vztahu - uveďte, zda je u vás pracovník zaměstnán na pracovní poměr nebo na jaký typ 
dohody

Dobrovolníci EDS - uveďte počet dobrovolníků EDS, kteří hostují v ICM, a stát odkud pochází

Jméno pracovníka - uveďte jméno pracovníka, který se vzdělávací akce zúčastnil



Tabulka č. 6: Financování ICM
Výše finanční 
podpory v Kč

Procento z celkové 
výše

Zřizovatel 858000 75

MŠMT 285000 25
Jiná ministerstva
Kraj
Místní samospráva = zřizovatel
Nadace
EU
Vlastní činnost
Sponzoři
Jiné zdroje (uveďte jaké!)
Finanční zabezpečení ICM celkem 1143000 100%

Výše finanční podpory v Kč - uveďte výši finanční podpory od uvedených zdrojů

Jiné zdroje - v případě, že čerpáte finance z jiných zdrojů, uveďte z jakých

Název ICM

Procento z celkové výše - uveďte výši finanční podpory od uvedených zdrojů v procentech



Tabulka č. 7: Projektová činnost ICM Název projektu Vyhlašovatel 
Požadovaná 

dotace
Skutečná 

dotace
Realizovaný 

projekt ANO/NE

Důvod 
neposkytnutí 

dotace

Podpora ICM
Podpora činnosti ICM Český 
Brod MŠMT 858000 285000 Ano

Kariérní poradenství Infoabsolvent MŠMT - NÚV 0 0 Ano
X
X
X
X
X
X
X

Počet podaných projektů celkem 1
Počet realizovaných projektů celkem 2

Výše získaných finančních prostředků celkem 285000

Do tabulky uvádějte všechny projekty realizované pracovníky ICM nebo pod záštitou ICM.
Název projektu - uveďte název projektu
Vyhlašovatel - uveďte vyhlašovatel grantu, dotace apod.
Požadovaná dotace - uveďte výši požadované dotace v Kč
Skutečná dotace - uveďte výši přiznané dotace v Kč. V případě, že dotace nebyla přiznána, uveďte 0 Kč
Realizovaný projekt ANO/NE - uveďte, jestli byl projekt realizován
Důvod neposkytnutí dotace - uveďte důvod neposkytnutí dotace
V případě potřeby prosím přidávejte řádky.

Název ICM
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Číslo 
akce

Název akce Stručný popis Datum
Počet 

účastníků
Číslo 
akce

Název akce Stručný popis Datum
Počet 

účastníků

1. ICM v Praze celostátní setkání 2.-3.2.2015 3 1. Brody v Brodě 2014 putovní výstava fotografií 8.1.-12.2. 140
2. Infoabsolvent školení duben-červen 248 2. Znovuobjevené českobrodsko výstava historických pohlednic SOŠ Liblice 2.3.-20.3. 235

3. Máme doma školáka
přednáška - seminář s PhDr. L. Pekařovou 
pro odbornou i širokou veřejnost 11.5. 94 3. Výstava keramiky a prací Výstva prací žáků 1.ZŠ Žitomířská 29.5.-19.6. 342

4. Den otevřených dveří Návštěva přespolních škol v ICM 11.6. 98 4. Soutěž ZUŠ
soutěž v tancích středočeského kraje, 
spolupořadatel 27.1 - 28.1 300

5. Celostátní setkání V Ivančicích 1.-2.6. 3

6. IC Posázaví
Mnichovice, Štř. Skalice, Sázava návštěva 
infocenter 16.7. 12

7. IC Polabí Poděbrady, návštěva infocentra 13.8. 4
8. EHD otevřeno ICM - prohlídy 12.9. 400
9. Bezpečně na internetu ICM + SOŠ Liblice - seminář 22.9. 55
9. ICM v Praze celostátní setkání 5.-6.10. 4

10. Nosáčkova dobrodružství divadelní představení pro ZŠ 21.10. 313
11. Čarodějná pohádka divadelní představení pro ZŠ 5.11. 325
12. Planeta Země vzdělávací pořad pro ZŠ a SŠ 19.11 412
13. Svět kolem nás vzdělávací pořad pro ZŠ a SŠ 25.11. 624
14. Peetr Black vzdělávací pořad pro ZŠ a SŠ 27.11. 377
15. Mikuláš v podzemí nadílková akce v maskách 5.12. 336
16. Vánoční zvoneček divadelní představení pro ZŠ 17.12. 357

X X 3665 X X 1017

Název akce - uveďte název akce, pravidelné opakující se aktivity uvádějte pouze jednou Název akce - uveďte název akce, pravidelné opakující se aktivity uvádějte pouze jednou

V případě potřeby prosím přidávejte řádky. V případě potřeby prosím přidávejte řádky.

Číslo 
akce

Název akce Stručný popis Datum
Počet 

účastníků
Číslo 
akce

Název akce Stručný popis Datum
Počet 

účastníků
Zúčastněné 

státy

1. Okruh českobrodský závod veteránů 1.5. 800 1. Mezinárodní výměny škol
Informační materiály pro školy, exkurze v 
historickém podzemí průběžně

95
Francie, 
Anglie, 
Německo

2. Setkání regiónů Výstaviště Lysá nad Labem 18.4. 2000 2.
3. Vysíláme z Českého Brodu Region, Český Rozhlas - stánek 11.5. 500 3.
4. Podlipanské slavnosti k výročí úmrtí Mistra Jana Husa 23.5.-1.8. 900
5. PO-PO-LES den dětí 30.5. 1200 4.

6. Den bez aut
soutežení v dopravních značkách na 
koloběžkách 9.6.,4.9. 320 5.

7.
Den otevřených dveří nového 
Sběrného dvora v Liblicích soutěže pro děti 11.6. 300 6.

8. Život s handicapy den dětí v gymnaziální zahradě 19.6. 220 7.
9. Tábor Skautský tábor ve Starém Samechově 20.7.-1.8. 100 8.

10. 170 let železnice Č.B.-Praha oslavy - samostatný stánek - propagace 12.9. 2400 9.
11. Českobrodská 50 49. ročník - otevřeno ICM - start 3.10. 120
12. Jabkobraní 2015 s regionem Pošembeří - prezentace 3.10. 300
13. 72 hodin ve spolupráci se skauty 10.10.-11.10. 50
14. Drakiáda zábavné soutěžní odpoledne s draky 17.10. 80
15. HOP TROP koncert trampské skupiny k jejich výročí 28.10. 210
16. Šemberská 12 branné závody 24.10. 150

17. Slavnostní otevření KD Svět
 s hejtmanem středočeského kraje a večer 
divadelní hrou Měsíční kámen

10.11.
250

18. Adventní průvod světýlek
tradiční akce s rozsvícením vánočního 
stromu

29.11.
400

X X 10300 X X 95 X

Název akce - uveďte název akce, pravidelné opakující se aktivity uvádějte pouze jednou Název akce - uveďte název akce, pravidelné opakující se aktivity uvádějte pouze jednou

V případě potřeby prosím přidávejte řádky. Zúčastněné státy - uveďte všechny státy, které se na aktivitě podílely
V případě potřeby prosím přidávejte řádky.

Tabulka č. 10: Účast na akcích jiných organizátorů (výstavy, veletrhy, akce zřizovatele atd.) Tabulka č. 11: Mezinárodní aktivity

Datum - uveďte datum jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte kolikrát týdně aktivita probíhala a 
v jakých měsících

Počet účastníků - uveďte počet účastníků jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte průměrný počet 
účastníků na jedné akci vynásobený počtem uskutečněných akcí 

Datum - uveďte datum jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte kolikrát týdně aktivita probíhala a v jakých 
měsících
Počet účastníků - uveďte počet účastníků jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte průměrný počet účastníků 
na jedné akci vynásobený počtem uskutečněných akcí 

Do tabulky uvádějte všechny mezinárodní aktivity, které se díky ICM uskutečnily (včetně hostujících dobrovolníků uvedených v tabulce 
č. 5).Do tabulky uvádějte všechny aktivity, kterých se ICM účastní, ale není jejich organizátorem.

Celkem účastníků: Celkem účastníků:

Název ICM Český Brod

Počet aktivit ICM celkem (součet údajů z tabulek níže):

Tabulka č. 8: Akce ICM se základní tématikou (studium, práce, dobrovolnictví, mobility, bezpečnost na internetu, finanční gramotnost, 
podnikání, Infoabsolvent apod.)

Tabulka č. 9: Akce ICM s doplňkovou tématikou (výtvarné a sportovní aktivity, doučování, jazykové konverzace apod.)

Datum - uveďte datum jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte kolikrát týdně aktivita probíhala a 
v jakých měsících
Počet účastníků - uveďte počet účastníků akce, pokud počet účastníků není znám, uveďte kvalifikovaný odhad

Stručný popis - stručně popište, v čem akce spočívala, u pravidlených opakujících se aktivit uveďte, kolikrát se aktivita v 
daném roce uskutečnila

Stručný popis - stručně popište, v čem akce spočívala, u pravidlených opakujících se aktivit uveďte, kolikrát se aktivita v 
daném roce uskutečnila

Stručný popis - stručně popište, v čem akce spočívala, u pravidlených opakujících se aktivit uveďte, kolikrát se aktivita 
v daném roce uskutečnila

Stručný popis - stručně popište, v čem akce spočívala, u pravidlených opakujících se aktivit uveďte, kolikrát se aktivita v daném roce 
uskutečnila

Datum - uveďte datum jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte kolikrát týdně aktivita 
probíhala a v jakých měsících

Počet účastníků - uveďte počet účastníků jednorázové akce, u pravidelných opakujících se aktivit uveďte průměrný 
počet účastníků na jedné akci vynásobený počtem uskutečněných akcí 

Do tabulky uvádějte všechny aktivity, které organizuje ICM a které se týkají základní tématiky ICM (studium, práce, 
dobrovolnictví, mobility, bezpečnost na internetu, finanční gramotnost, podnikání, Infoabsolvent apod.)

Do tabulky uvádějte všechny aktivity, které organizuje ICM a které se netýkají základní tématiky ICM. Jedná se 
zejména o výtvarné a sportovní aktivity, hru na hudební nístroje, doučování, jazykové konverzace apod. 

Celkem účastníků: Celkem účastníků:
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