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1. Úvod – název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce 

 

Název organizace ICM města Český Brod 

IČ / DIČ 00235334/ CZ00235334 

Forma právní subjektivity Město  

Název banky Komerční banka 

Číslo účtu 9294910237/0100 

Sídlo organizace  

Ulice a čp nám. Arnošta z Pardubic 56 

Město Český Brod 

Kraj Středočeský 

Telefon 321 612 218, 321 612 219 

E-mail info@cesbrod.cz 

www www.cesbrod.cz 

ID datové schránky JGQBSVE 

Statutární zástupci  

Bc. Jakub Nekolný starosta 

Mgr. Pavel Janík místostarosta 

Pracovníci  

Ing. Aleš Kašpar vedoucí odboru tajemníka 

Ing. arch. Kristýna Šílová, MSc Tech, Ph.D. pracovnice ICM 

Zdenka Bočková pracovnice ICM 

Ivana Nývltová pracovnice ICM 

Tomáš Hor informatik 

 
 
 
 
 

mailto:info@cesbrod.cz
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2. Představení ICM  (vznik, hlavní činnost, služby ICM…) 
 
Informační centrum pro mládež Český Brod (ICM) bylo založeno v lednu 2012 a je součástí Informačního centra Český Brod 
(IC). Jeho zřizovatelem je Městský úřad Český Brod. ICM v Českém Brodě je jediné centrum na východ ve Středočeském 
kraji, které nabízí bezplatné informace pro děti, mládež a širokou veřejnost. Informace jsou rozděleny tematicky do 
jednotlivých kategorií a jsou poskytovány jak osobně, telefonicky, tak i v tištěné podobě anebo prostřednictvím internetových 
stránek.  

 
Součástí služeb ICM je i organizační a pořadatelská činnost v kině Svět, Galerii Šatlava, bezplatné podávání  informací o 
kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a blízkém okolí, placená prohlídka českobrodského podzemí nebo 
Galerie Šatlavy, či placené služby, jako např. kopírování, laminování dokumentů, faxování, skenování, přístup na internet 
anebo zajištění inzertní vývěskové služby. V neposlední řadě se snažíme zajistit od ledna 2013 předprodej vstupenek přes 
portál „ticket pro“ na kulturní představní z celé ČR. 
 
ICM má sídlo v Českém Brodě, na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, se zajištěným bezbariérovým přístupem zadním 
vstupem do budovy. Umístění ICM je v centru města v budově MěÚ, kde sídlí i IC a Asociace turistických a informačních 
center (A.T.I.C.). Jedná se o výhodnou lokalitu s dobrou dostupností pro mládež a s pěší vzdáleností do místních základních 
a mateřských škol, gymnázia, rodinného centra Kostička a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Zvonici.  
 
 
 

 
3.  Další události a změny v ICM v roce 2013 

 
Pro další  zkvalitnění  činnosti  ICM bylo v uplynulém roce  certifikační řízení, které proběhlo v červnu a ICM Český Brod bylo 
uznáno certifikovaným ICM a tudíž v říjnu mohlo podat žádost o dotaci na MŠMT. 
Nové internetové stránky města vyčlenily samostatný odkaz na ICM. Město ze svého rozpočtu podpořilo konstituování ICM 
v celkovém systému informací města. 
V měsíci květnu přijetí 3 brigádníků na výpomoc do ICM. Veronika Rákocy, Kristýna Štefanicová, David Jelínek po dobu 
květen – říjen, 2 dobrovolníci – Michaela Kokešová, David Hor – studenti gymnázia celoročně. 
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ICM navázalo kontakt i se studentskými parlamenty středních škol ve městě a zainteresovalo studenty SOŠ Liblice studijního 
oboru informační technologie k modernizaci stránek ICM. Na sklonku roku byl studentům představen i projekt Jimmy. 
Mezi akcemi, na kterých se podílelo i ICM byla celoměstská týdenní akce Město v pohybu 
 

4.  Hlavní plány na rok 2014… (účast na Bambiriádě, akce regionálního charakteru, spolupráce s dalšími organizacemi, …) 
 
 

Pořadatel akce  Název akce  Termín akce   
 

ICM ICM a studentské parlamenty 
Dny otevřených dveří pro školy 
Akce spojené s projektem „ Kariérové 
poradenství“ 
Českobrodský zpravodaj 
„Jimmy“ 
Akce iniciované NICM 

Průběžně 
Květen 
Dle hmg projektu NÚV 
 
Průběžně 
Průběžně 
Průběžně 
 

 

Město Český Brod  Putovní fotograf. výstava Brody 
v Brodě v  galerii Šatlava 
Výstavy v  galerii Šatlava 
Kulturní , divadelní a hudební akce 
v kině 
Středověký den na českobrodských 
hradbách 
Divadelní a hudební festival 
Brodivadlo   
Dny EHD  
Dopravní hřiště  
Posvícení  
Představení v kině pro ZŠ a SŠ  
Představení v kině pro MŠ a ZŠ 

 
leden  
 
 po celý rok 
  
po celý rok 
 
 
květen 
 
červen 
srpen  
září  
září  
září  
po celý rok 
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po celý rok 

Junák - skautské středisko 14 
Psohlavci a 07 Ing. Ládi Nováka , TOM 

Kinohraní  
Turistické závody (krajské) 
POPOLES  
Letní tábory  
72 hodin 
Šemberská dvanáctka 

březen  
duben 
 
červen  
červenec  
říjen 
říjen 

 

O.s. LECCOS  Den dětí 
Drakiáda (+ Skauti)  
Adventní průvod světýlek  

květen 
říjen  
 
listopad  

 

ZŠ  Planeta Země 
Výstavy v galerii Šatlava  
Cyklus besed  
Svět kolem nás 

březen 
2014  
březen  
listopad 

 

SŠ a Gymnázium  Divadelní představení Mrsťa 
Prsťa(Aktive Citizen při SOŠ Liblice) 
Den dětí  
Andělské zvonění  

  
březen 
 
červen 
listopad  

 

ZUŠ  Vystoupení v kině  
Koncert – představení  
Akademie  

leden  
červen  
prosinec  

 

Magráta o. s.  Noc s Andersenem  
Pošemberský Ultra Kros  
  

březen  
duben  
  

 

Vox Bohemicalis o.s.  Koncert VOX  
Koncert ke cti sv. Cecilie  
Adventní koncert  

červen  
listopad  
prosinec  
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5. Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání, zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty, či jiné… 
 
 

 Jednou ze stěžejních akcí v roce 2013 byla pro ICM spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci projektu Zdravé město 
a MA21 a Evropského týdne mobility – Město v pohybu, která probíhala od 2. – 8. září. 

 Díky projektu „Meziobecní spolupráce SMO“  a podprojektu MŠMT „Radosti a strasti škol“ se v rámci ORP velice dobře se 
rozvíjí spolupráce s místními a přespolními školami a neziskovými organizacemi. 

 Velmi činnost ICM zpopularizoval „Týden otevřených dveří“ a umožnil i vznik spolupráce s parlamenty SŠ. 
 
Statistická část ( prosím, tyto údaje vyplňujte do níže uvedených tabulek připravených v excelu): 
 

    6. Personální zajištění činnosti ICM  
- Personální zajištění činnosti ICM (např. seznam pracovníků, počet úvazků, počet dobrovolníků, uvést vedoucího ICM a kontakt) 
 

 

Název ICM 

Stálí pracovníci Dobrovolní pracovníci 

Jméno pracovníka Úvazek Doba praxe v ICM Jazyková vybavenost počet 

ICM Český 
Brod Kristýna Šílová 0,25 2 roky Aj (aktivně), Nj (pasivně) 3 (brigádníci) 

ICM Český 
Brod Zdenka Bočková 0,25 2 roky Aj (pasivně), Rj (pasivně) 3 (dobrovolníci) 

ICM Český 
Brod Ivana Nývltová 0,25 2 roky Nj (pasivně), Rj (pasivně)   

ICM Český 
Brod Tomáš Hor 0,15 2 roky Aj (aktivně)   

 
sloupec "2" = vyplňte jméno pracovníka 
sloupec "3" = uveďte jaký pracovní poměr a úvazek u vás pracovník zastává 
sloupec "4" = uveďte dobu praxe pracovníka v ICM 
sloupec "5" = vypište prosím, jakým jiným jazykem než českým, pracovník hovoří a v jaké úrovni (pro možnost využijí při mezinárodních akcích) 
sloupec "6" = uveďte, zda využíváte spolupráce s dobrovolníky – pokud ano, v jakém počtu    
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 7. Popis jednotlivých akcí v ICM dle data. Do tabulky uveďte počet akcí. 
 
 
 
 
 

Náze
v ICM 

Akce v  ICM (besedy, soutěže, 
výstavy,…) Prezentace na školách  Vzdělávání pracovníků ICM 

Mezinárodní 
aktivity Jiné aktivity  COMDI 

Název Kdy 

Počet 
účastník

ů Škola Kdy  

Počet 
účastník

ů 

Jméno 
pracovník

a Název Kdy Název Kdy Název 

Jednorázov
é / 

dlouhodobé 
Kd
y 

Počet 
účast
níků 

 ICM 
Český 
Brod 

Kocourek 
Modroočko 18.1.2013 208  SOŠ Liblice  24.4. 27 Nývltová  

Školení pro 
pracovníky 
ICM 

7.  
10. 

Partnersk
á města: 
Kongen, 
Losice, 

Pontarlier  
průběžně 

2013         

Škola za 
školou - 
výstava   22.1-15.2 113  gymnázium 25.4.  48 Nývltová  

Slavnostní 
předávání 
Certifikací 
ICM 

7.10
. 

Nabídka 
akcí ČNA 
pro místní 

NNO 
průběžně 

2013         

 
Planeta 
Země 1.3.2013 800 1. ZŠ 24.4,26.4. 81          

 

Kinohraní 
II aneb 
jarní 
prázdniny 
v kině 4. a 5.3. 90 2.ZŠ 

22.4.23.4.25.4
. 109  

Přijetí 
dobrovolníků 
na letní 
výpomoc do 
ICM        

 

Týden 
otevřených 
dveří v 
ICM 

22.-
26.4..201
3 278 ZŠ a PrŠ 23.4. 13           

 

K přírodě 
blíž – 
výstava 
keramiky 
1. ZŠ 

30.5. -
21.6. 320             

 
Poslední 
promítání 14.6.2013 130             
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- Popis jednotlivých konkrétních aktivit za uplynulý rok dle data + počet účastníků dané akce(výstavy, přijetí dobrovolníka, výměny mládeže, účast na školení 
či stáži, pořádání soutěží, besed, )  
 
 sloupec "2" = uveďte název akce  

sloupec "3" = uveďte, kdy akce probíhala 
sloupec "4" = kolik se akce zúčastnilo klientů 
sloupec "5" = uveďte název školy, kde prezentace probíhala 
sloupec "6" = uveďte, kdy prezentace probíhala 
sloupec "7" = kolik se prezentace zúčastnilo studentů 
sloupec "8" = uveďte jméno pracovníka, který se školení či jiné vzdělávací akce zúčastnil 
sloupec "9" = uveďte název školení či jiné vzdělávací akce 
sloupec "10" = kdy se tato akce konala 
 

 
 
 
 
 
 

                

 
 
Den dětí 21.6. 300             

 
Město v 
pohybu 2. - 8.9. 2016             

 
Dny 
evropskéh
o dědictví 15.9. 73             

 Pojďte 
bavit Svět! 

30.9. – 
6.10. 650             

 Drakiáda 13.10. 100             

 
Na drátě je 
klokan 22.11. 190             

 
Vánoční 
kabaret 29.11. 400             

 
Ženich pro 
čertici 1.12. 160             

 
Legenda o 
hvězdě 10.12. 240             



Národní informační centrum pro mládež NIDM – Koncepce informačního systému pro mládež – Standardizace ICM v ČR 
 

 

 

9 

 
 
 
 
 
 

8. Spolupráce na dalších akcích s jinými organizacemi 
 

Název 
ICM 

Podíl ICM na akcích zřizovatele Podíl ICM na akcích AICM 
Podíl ICM na akcích s jinými 

organizacemi 

Název akce Datum Vaše účast Název akce Datum Vaše účast Název akce Datum Vaše účast 

 ICM 
Český 
Brod 

 Výchovný 
hudební pořad 
pro ZŠ  30.1.  1     Kinohraní  4.-5.3.  1 

 Den dětí  11.6.  2     Popoles  1.6.  1 

  Město v pohybu 2.-8.9.   2    Branný den 14.9. 1 

  Dny EHD 15.9.   2    Drakiáda 13.10. 1 

          

          

          

 
sloupce "2, 5, 8" = uveďte názvy akcí, na kterých se ICM podílelo 
sloupce “3, 6, 9” = uveďte datum, kdy se akce konala 
sloupce”4, 7, 10” = uveďte, jakým způsobem se ICM na akci podílelo 
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9. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek). Do tabulky uveďte částky v Kč. 

- Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek úspěšnosti a v případě podpoření v jaké výši) 
 

Název ICM Vyhlašovatel dotace, grantu apod. Požadovaná dotace Skutečná dotace Důvod neposkytnutí dotace 

ICM Český Brod 0 0 0 0 

 
sloupec "2" = uveďte název vyhlašovatele dotace, grantu apod. 
sloupec "3" = uveďte výši požadované dotace v Kč 
sloupec "4" = uveďte výši přiznané dotace v Kč, v případě, že dotace nebyla přiznána uveďte 0,- Kč 
sloupec „5“ = uveďte důvod neposkytnutí dotace 
 
 

 
10. Vícezdrojové financování ICM  - uvedení všech zdrojů v Kč i v %. 
 

 
 

MŠMT 

 
 

Jiná ministerstva  

 
 

Kraj Místní samospráva Nadace EU Vlastní činnost Sponzoři 

Jiné zdroje 
(např. 

zřizovatel,…) Celkem 

0;- 0;- 0; 1 800 000 0; 0; 1 520 000 0;  3 320 000 

            

 
sloupce "1" - "9" = uveďte výši podpory v Kč v prvním řádku, v % ve druhém řádku 
sloupec "9" = v případě, že čerpáte finance z jiných zdrojů, uveďte z jakých  
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11. Statistika návštěvnosti. 
 

2013 
fyzické osoby v 

ICM Akce v ICM 

Web – 
unikátní 
přístupy 

 
 

Aktivní webová adresa  

 
 

e-mail telefon   

leden 625  321 
   
11520 

www.cesbrod.cz 8 
120 

únor 577   8787   www.cesbrod.cz 15 98 

březen 526  890  9814 www.cesbrod.cz 19 192 

duben 612 278 11002 www.cesbrod.cz 7 210 

květen 698  8671 www.cesbrod.cz 14 98 

červen 806 750 8112 www.cesbrod.cz 9 154 

červenec 776  7897  www.cesbrod.cz 17 132 

srpen 1083  9864  www.cesbrod.cz 8 137 

září 712 2089 10314 www.cesbrod.cz 6 128 

říjen 703 750 9271 www.cesbrod.cz 11 96 

listopad 464 590 10050  www.cesbrod.cz 12 83 

prosinec 384 400   9459 www.cesbrod.cz 8 72 

celkem 7966 6068  114761  134  1520 

 
sloupec "2" = uveďte počet fyzických osob v ICM v uvedeném měsíci 
sloupec "3" = uveďte počet fyzických osob na akcích ICM (ne na akcích zřizovatele) v uvedeném měsíci 
sloupec "4" = uveďte počet návštěvnosti webových stránek ICM (ne stránek zřizovatele) v uvedeném měsíci 
sloupec “5“ = uveďte aktuální funkční webovou adresu ICM 
sloupec "6, 7" = uveďte počet kontaktů ICM prostřednictvím e-mailu a telefonu v uvedeném měsíci 
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12. Monitorovací dotazník (vyplňuji certifikovaná ICM) 
 

  Vlastní hodnocení 

1 
Struktura řízení ICM 

ano ne 

1. 1. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za 
zaměstnance, plánování, financování, rozvoj, provoz. Zřizovatel ICM má vytvořeny potřebné dokumenty a postupuje podle 
nich. Jedná se zejména o zřizovací listinu, roční plán hlavních úkolů, rozpočet, organizační řád, výroční zprávu.  
ICM má jasně definován obsah a rozsah své činnosti, jaké informace, v jakém rozsahu, podobě a za jakých podmínek je 
poskytuje. Své služby přizpůsobují mládeži jí blízkými metodami a prostředky.  
 

 V ICM jsou vystaveny NKSK a česká verze Evropské charty informací pro mládež a pracovníci jsou s nimi prokazatelně 
seznámeni. 

   Zřizovací listina zřizovatele. 

   Roční plán hlavních úkolů zřizovatele. 

   Rozpočet zřizovatele s ohledem na provoz ICM. 

   Organizační řád zřizovatele. 

   Výroční zpráva zřizovatele. 
 

  ano  

  Vlastní hodnocení 

2 
Provozní podmínky 

ano ne 

2. 1. ICM je umístěno na vhodném a mládeži dostupném místě (dostupnost z hlediska dopravy a z hlediska koncentrace dalších 
zařízení pro mládež – školy, nestátní neziskové organizace, sportoviště, kino apod.). 

 Je vybrána lokalita, ve které se mládež přirozeně setkává nebo často zdržuje. 

 ICM vzniká v místě, kde je nejméně 1 ZŠ a 1 SŠ, se kterými ICM spolupracuje. 

ano  

2. 2. Je zabezpečena bezbariérovost ICM, tedy volný přístup mladých lidí do ICM bez nutnosti přezouvání, evidence, objednávání se 
dopředu apod. a dle možnosti bez přístupových bariér. 

    ICM je přístupné bez narušení anonymity klienta, dostupné bez psychických bariér (bez předchozí domluvy, bez nutnosti 
evidence, bez přezouvání). 

 ICM je bez přístupových fyzických bariér. 

ano  
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2. 3. ICM užívá jednotný název „Informační centrum pro mládež“ a jednotné logo ICM a tímto názvem a logem je viditelně 
označeno. 

    Jednotný název je Informační centrum pro mládež. 

    Jednotné logo ICM, které je součástí Metodiky certifikace ICM 

    ICM je z ulice viditelně označeno jednotným názvem a jednotným logem. 
 

ano  

2. 4. Prostředí ICM je přehledně uspořádané a umožňuje snadné poskytování informačních služeb. V prostorách ICM jsou viditelně 
vystaveny provozní řád a ceník služeb, jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Šanony jsou řádně označeny a 
volně přístupné klientům. 

    ICM má vystaven provozní řád. 

    ICM má vystaven ceník služeb. 

    Je viditelně vystavena jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR.  

 Informační materiály v písemné podobě jsou přehledně uspořádané v otevřených regálech, podporující samostatné 
hledání. 

 

ano  

 

2. 5. Prostory ICM jsou adekvátní poskytování informací a služeb, ICM disponují základním vybavením (židle, stoly, police 
s informačními materiály v písemné či elektronické podobě, přístup k internetu na minimálně 2 PC, tiskárna, telefon, 
kancelářské potřeby apod.). 

    Jsou odděleny prostory pro veřejnost a zázemí pracovníků. 

    Minimální vybavení: stoly, židle, police s informačními materiály v písemné či elektronické podobě, výpočetní technika 
(PC, tiskárna, telefon), kancelářské potřeby. 

 

ano  

2. 6. Časová dostupnost služeb je pevně stanovena otevírací dobou každý všední den, celkem 25 hodin týdně a to především v 
odpoledních hodinách. 

 Otevřeno je každý všední den především v odpoledních hodinách, celkem 25 hodin týdně. 

    Otevírací doba je pevně stanovena a viditelně zveřejněna. 
 

ano  
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Vlastní 

hodnocení 

3 
Informační a poradenské služby 

ano ne 

3. 1. V ICM jsou poskytovány minimálně základní služby: informační a poradenský servis, pomoc s vyhledáním informací, přístup na 
internet a využití výpočetní techniky. 

 Informační servis. 

 Poradenský servis. 

 Pomoc s vyhledáváním informací. 

 Provoz internetu. 

 Možnost použití PC, tisk. 

ano  

3. 2. ICM dodržuje Jednotnou klasifikaci oblastí informací pro ICM v ČR. Informace jsou podle této klasifikace tříděny na webu i v 
písemné podobě. ICM poskytuje celostátní i regionální informace především z oblastí:  
Informační materiály v písemné či elektronické podobě: 

 Vzdělávání  

 Práce  

 Cestování  

 Volný čas 

 Sociálně patologické jevy 

 Občan a společnost 

 Mládež a EU 

 Regionální informace (mohou být součástí jednotlivých oblastí) 
Web: 

 Vzdělávání 

 Práce 

 Cestování 

 Volný čas 

 Sociálně patologické jevy 

 Občan a společnost 

 Mládež v EU 

 Regionální informace, iKatalogy (mohou být součástí jednotlivých oblastí) 

ano  
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3. 3. Informační potřeby mládeže jsou průběžně (alespoň 1x za rok) monitorovány a analyzovány (například formou hodnotícího 
dotazníku klienta, anketou na webu apod.) a výsledky šetření jsou využity při zkvalitnění služeb ICM. Podporuje participaci 
mládeže na činnosti ICM a podporuje jejich aktivity a iniciativy. 

    Výstupy z šetření. 

    Využití dobrovolníků přímo v ICM nebo při aktivitách a akcích ICM. 

ano  

3. 4. Poskytované informace jsou ověřené a dostupné. ICM dbá na to, aby byly poskytovány neprodleně, přesně, kompletně, 
aktuálně a relevantně. Přitom dbá na nezávislost, nestrannost, bezplatnost, anonymitu. Regionální informace jsou pravidelně 
zasílány na společný web www.icm.cz. 

 Pravidelné (min. 1x týdně) zasílání aktuálních regionálních informací do NICM. 

 Pravidelné (min. 1x měsíčně) zasílání autorských článků do časopisu Remix. 

 Písemné i elektronické dokumenty a informace na webu ICM  jsou označené datem, zdrojem a jménem pracovníka, který 
dokument zpracoval. 

 Informace jsou aktuální. 

 Informace jsou podávány anonymně a bezplatně. 

 Podávané informace jsou v informačních materiálech  v písemné či elektronické podobě a na webu nezávislé a nestranné. 

 Pravidelně (min. 1x ročně, nejpozději k 31. 1.) aktualizuje informace v iKatalogu svého regionu podle pokynů NICM. 

ano  

  Vlastní hodnocení 

4 
Předávání informací 

ano ne 

4. 1. Informace jsou předávány osobně, telefonicky, mailem, korespondenčně. 

   Vedení statistik (fyzické návštěvnosti v ICM, na akcích ICM, dotazů prostřednictvím tel., e-mailu). 

   Vytvoření a dodržování zásad komunikace ICM (např. v jakém časovém rozmezí a jakým způsobem odpovídat na dotaz). 
 

ano  

4. 2. ICM organizuje aktivity, na jejichž přípravě a realizaci se podílí  mládež. 

 Vzdělávací aktivity podporující informovanost mládeže: doložením programů, pozvánek, fotodokumentace a zprávami 
zasílanými na web.  

 Aktivity podporující participaci a spolupráci mládeže ve smyslu rozvoje občanské společnosti: doložením programů, 
pozvánek či závěrečných zpráv, fotodokumentace a zprávami zasílanými na web. 

ano  
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 Vlastní 

hodnocení 

5 
Personální zabezpečení 

ano ne 

5. 1. Všichni pracovníci ICM mají stanovené pracovní náplně a smlouvy dle platných právních předpisů. 

    Příslušné dokumenty. 
ano  

5. 2. Vedoucí ICM má minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

    Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
ano  

5. 3. 

 
 
 

Pracovníci jsou absolventy nejméně základního kurzu pro pracovníky ICM nebo mají více než tříletou praxi v ICM.  

    Osvědčení o absolvovaném školení Eryica – Minimum Basic Training Course anebo YINTRO – Stepping into Youth 
Information, nebo doklad o absolvované praxi. 

ano  

5. 4. Pracovníci se průběžně vzdělávají v souladu s minimálním kompetenčním profilem (viz příloha). Absolvují další školení a kurzy, 
které zvyšují jejich profesní úroveň potřebnou pro odborného pracovníka ICM. Vzdělávají se mimo jiné také v rámci programů 
a kurzů NICM, NIDM.    

 Osvědčení o absolvování 1 školení. 

    Osvědčení o absolvování 2 školení.  

    Osvědčení o absolvování 3 školení.   

    Osvědčení o absolvování 4 školení.   

    Osvědčení o absolvování 5 a více školení.   

  

  Vlastní hodnocení 

6 
Publicita 

ano ne 

6. 1. ICM provozuje vlastní aktuální webové stránky s viditelnou příslušností k ISM, jejichž obsahem jsou aktuální informace z 
jednotné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR.   

   Jednoznačně identifikovatelná webová stránka ICM, na jejíž hlavní stránce musí být jednotný název Informační centrum 
pro mládež a jednotné logo ICM a oblasti informací uvedené ve standardu 3. 2. 

   Přesměrování stránky na adresu ve tvaru www.icm.cz/mesto.  

   Aktuální informace o provozu a činnosti ICM.  

   Statistika návštěvnosti webových stránek (unikátní přístupy).   

   Přehlednost, jednoznačnost a snadná orientace. 

ano  

http://www.icm.cz/mesto
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6. 2. ICM zvyšuje povědomí o své činnosti v médiích, na veletrzích, výstavách, ve školách apod. 

   Fotodokumentace. 

   Vlastní tiskové zprávy. 

   Propagační materiály. 

   Zprávy a pozvánky na společném webu www.icm.cz. 

ano  

6. 3. ICM zpracuje Závěrečnou zprávu o činnosti a statistické údaje o činnosti ICM za uplynulý rok. Zprávu předá nejpozději do 31. 1. 
NICM. 

   Závěrečná zpráva o činnosti ICM. 

ano  

 
7           Spolupráce 

Vlastní hodnocení 

ano ne 

7. 1. ICM spolupracují se subjekty dětí a mládeže (tj. s NNO, středisky volného času, školami a školskými zařízeními, příp. dalšími 
subjekty). ICM poskytuje informační a další služby pro tyto subjekty. 

    Doložení spolupráce smlouvami, fotodokumentací, tiskovými zprávami, zprávami zasílanými na web icm.cz, aktuální 
databází kontaktů apod. 

ano  

7. 2. ICM spolupracuje s územně příslušnými orgány státní správy a samosprávy 
•     Vyjádření příslušného orgánu samosprávy přiložené k žádosti o certifikaci vydané v roce podání žádosti o certifikaci. 

ano  

 
 
 
13. Datum zpracování a jméno autora 

  
27.1.2014  I. Nývltová, Z. Bočková, P. Janík 
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