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Dům zahraniční
spolupráce,
poslání a cíle
organizace

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou
organizací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky (MŠMT)
a administruje mezinárodní aktivity v oblasti
vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím
a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě
a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale
také jednotlivcům (studentům, pedagogům,
vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším
odborníkům) i samotnému MŠMT.
V roce 2020 vydal Dům zahraniční spolupráce novou
Strategii organizace, jejíž součástí je nová mise a vize
organizace.
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V souladu s evropskými
i národními politikami
v oblasti vzdělávání chceme
dosáhnout začlenění co
nejširšího spektra jednotlivců
i institucí do mezinárodního
vzdělávání

Mise

Vize

Dům zahraniční spolupráce je českou národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání. Naším hlavním
posláním je podporovat a usnadňovat mezinárodní
spolupráci na všech stupních formálního i neformálního vzdělávání. Prostřednictvím komunitárních, bilaterálních i národních programů finančně
a organizačně podporujeme realizaci mezinárodních
projektů a rozvoj mezinárodního vzdělávání v ČR.
Zároveň reprezentujeme, zviditelňujeme a propagujeme české školství v zahraničí a napomáháme
k šíření dobrého jména ČR ve světě. Sloužíme jako
centrum internacionalizace v ČR, které poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Jsme zdrojem dat, informací, know-how a inspirace v oblasti
mezinárodního vzdělávání, šíříme výsledky projektů
mezinárodní spolupráce, informujeme o aktuálních
trendech a zprostředkováváme přenos zkušeností
a příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Chceme i nadále napomáhat rozvoji mezinárodního
vzdělávání a budovat naši roli jako centra internacionalizace v ČR. Prostřednictvím úzké spolupráce se všemi klíčovými aktéry v oblasti vzdělávání
v ČR i v zahraničí budeme systematicky posilovat
mezinárodní charakter vzdělávání v ČR a podporovat získávání globálních kompetencí potřebných
k naplnění cílů udržitelného rozvoje. Budeme klást
důraz na otevřenou komunikaci a propagaci všech
našich aktivit a výrazným způsobem přispívat k pozitivnímu vnímání dopadů internacionalizace na
jednotlivce, instituce i společnost. V souladu s evropskými i národními politikami v oblasti vzdělávání
chceme dosáhnout začlenění co nejširšího spektra
jednotlivců i institucí do mezinárodního vzdělávání
a přispívat k rozvoji alternativních forem mezinárodní spolupráce, včetně aktivit „internacionalizace
doma“. Budeme se aktivně účastnit odborné debaty
v oblasti mezinárodního vzdělávání v ČR i v zahraničí
a prostřednictvím společných mezinárodních aktivit
hrát významnou roli v rámci sítě národních agentur
a dalších mezinárodních asociací.
Máme zavedený systém řízení kvality dle normy 9001
a systém řízení bezpečnosti informací dle normy ISO/
IEC 27001. V návaznosti na misi a vizi organizace
jsme vytyčili novou Politiku kvality a Politiku bezpečnosti informací, kterými se zavazujeme k neustálému
zlepšování kvality poskytovaných služeb a zdokonalování řízení bezpečnosti informací. Znění obou
politik je uveřejněno na webových stránkách dzs.cz.
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CSR strategie
Problematika udržitelnosti a společenské odpovědnosti pro nás není novým tématem. Řada iniciativ
spojená s odpovědným provozem, dobročinnou
pomocí, rozvojem zaměstnanců či ekologií funguje
v organizaci mnoho let, v tomto roce jsme však toto
téma uchopili systematicky a připravili první dlouhodobou Strategii udržitelnosti DZS. Strategie vychází
z mezinárodně uznávaných Cílů udržitelného rozvoje
OSN, pro DZS jsou stěžejní především cíle 4 (Kvalita
vzdělávání) a 9 (Průmysl, inovace, infrastruktura),
které podporují vědu a výzkum.
Strategie se zaměřuje na tři hlavní oblasti: spolupráci
s odborníky při rozvoji kvality vzdělávání a výzkumu,
udržitelné chování účastníků vzdělávacích programů
a na celkově odpovědné fungování DZS v souladu
s požadavky a očekáváními zainteresovaných stran.

Fungujeme odpovědně
napříč všemi procesy
spojenými s naší
činností

Pro období 2021–2025 byly stanoveny následující
priority, kterými chceme přispět k udržitelnější budoucnosti nejen ve vzdělávání:
Priorita 1 – Kvalitní a inkluzivní mezinárodní vzdělávání a výzkum
Reagujeme na potřebné změny ve vzdělávání a podporujeme co nejširší zapojení jednotlivců i institucí do
mezinárodního vzdělávání a výzkumu.
Priorita 2 – Udržitelnost zahraničních mobilit
a projektů spolupráce
Propagujeme myšlenku udržitelného rozvoje a inspirujeme účastníky zahraničních mobilit a projektů k odpovědnému chování.
Priorita 3 – Odpovědné fungování organizace
Fungujeme odpovědně napříč všemi procesy spojenými
s naší činností.
Priorita 4 – Rozvoj zaměstnanců
Nabízíme inspirativní a respektující pracovní prostředí
a podporujeme rozvoj odborného i osobního potenciálu
našich zaměstnanců.

část
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Cíle
organizace

V návaznosti na naplňování Strategie DZS – Politiky kvality
a bezpečnosti informací – byly stanoveny hlavní priority
pro rok 2020, které směřují ke zkvalitnění spolupráce
se zainteresovanými subjekty a ke zkvalitňování procesů
v organizaci.
Hlavními prioritami DZS
v roce 2020 byly:
Příprava na zahájení nových vzdělávacích
programů EU Erasmus+ a Evropský sbor solidarity
2021–2027
◾◾ Posílení informačních a propagačních činností se
zaměřením na nové aktivity a programové priority
◾◾ Realizace první výzvy na akreditace organizací
◾◾ Výběr hodnotitelů
◾◾ Minimalizace systémových bariér účasti v programu ve spolupráci s MŠMT
◾◾ Příprava strategie národní agentury na podporu udržitelnosti a širšího a inkluzivnějšího přístupu
k programu

Příprava na závěrečnou evaluaci současné fáze
vzdělávacích programů EU 2014–2020
◾◾ Analýza a průběžná publikace dat o realizaci programů na webu dzs.cz
◾◾ Získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků
programů a dalších stakeholderů
◾◾ Příprava speciálního vydání časopisu Mozaika
o realizaci a přínosech programu Erasmus+
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Mezi naše priority patří
rozvoj kompetencí
pracovníků škol
v oblasti mezinárodního
vzdělávání

Podpora internacionalizace vysokého i regionálního školství
◾◾ Vytváření národních platforem pro diskusi, sdílení
zkušeností a budování kapacit v oblasti mezinárodního vzdělávání (CZEDUCON* a v roce 2020
nově i SchooLink pro sektor školního vzdělávání)
◾◾ Posílení odborného poradenství v regionech ve
spolupráci s regionálními spolupracovníky a partnery DZS (krajské úřady, Eurocentra a další)
◾◾ Vytváření pracovních skupin složených ze zástupců škol a dalších vzdělávacích institucí (dle
programů a agend DZS) za účelem diskuse o aktuálních tématech a koordinace aktivit v oblasti
podpory mezinárodního vzdělávání
◾◾ Realizace nových propagačních aktivit v zahraničí
v rámci iniciativy Study in the Czech Republic
◾◾ Realizace třetí fáze monitoringu internacionalizace na českých vysokých školách

*CZEDUCON byl z důvodu epidemiologické situace přesunut
na rok 2021.

Příprava systémového projektu OP JAK
◾◾ Podpora internacionalizace vysokého a regionálního školství
◾◾ Rozvoj kompetencí pracovníků škol v oblasti mezinárodního vzdělávání
◾◾ Připravenost škol využívat možností v rámci nového programu Erasmus+
◾◾ Propagace českého školství v zahraničí
Digitalizace vnitřního prostředí DZS
◾◾ Pokračující digitalizace interních procesů
◾◾ Optimalizace využívání ICT nástrojů v návaznosti
na pandemii COVID-19 a očekávaný vývoj hlavních agend DZS
◾◾ Příprava na elektronizaci projektových složek
Uplatňování principů společenské odpovědnosti ve všech činnostech DZS
◾◾ Příprava nové strategie CSR, která posiluje společensky odpovědný přístup organizace a reaguje na aktuální trendy a priority v mezinárodním
vzdělávání i požadavky Evropské komise na činnost a fungování národních agentur

část
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Akce DZS
v roce 2020

10
160
47

konferencí
všechny online

webinářů

setkání
z toho 19 online

54
33

seminářů

školení
z toho 17 online
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Hlavní
akce

◾ SchooLink 2020
◾ Tematický monitoring ERASMUS+
◾ Thematic conference for eTwinning Schools
◾ Diseminační konference VET v rámci Evropského týdne odborných dovedností

„S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání“
◾ Konference k 30 letům Eurodesku
◾ Ceny DZS
◾ 12. Letní setkání učitelů u krajanů a lektorů českého jazyka
◾ Evropská online konference „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama”
◾ PREF 2020
◾ Study in the Czech Republic – Honest Guide Student Meet Up
◾ Cesta k implementaci nástrojů Iniciativy Evropské studentské karty
◾ Informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce
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SchooLink 2020
3.–4. 12. 2020 / Online
Historicky první konference v oblasti školního vzdělávání se zaměřila na dvě ústřední témata: dopad internacionalizace na výuku v českých
školách a na inovativní trendy ve vzdělávání. Prezentace dvou hlavních řečníků doplnilo 12 praktických workshopů pod vedením pracovníků DZS,
ambasadorů eTwinning i externích odborníků.
Workshopy byly určeny učitelům, ředitelům a zřizovatelům škol a dalším pracovníkům vzdělávacích institucí.

Prezentace
hlavních řečníků
doplnilo 12 praktických
workshopů
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PREF 2020
26. 11. 2020 / Online
Akce, kterou jsme podpořili jako generální partner, si
kladla za cíl inspirovat odborníky i širokou veřejnost
prezentováním nejnovějších přístupů ke vzdělávání
dětí a podílet se na vytvoření kooperující platformy, v rámci níž mohli učitelé, ředitelé i rodiče sdílet
aktuální trendy ve výuce, nejnovější metodologie či
objevné technologie, a to napříč společností. Akci
sledovalo téměř 1000 registrovaných účastníků.

V rámci akce mohli učitelé,
ředitelé i rodiče sdílet
aktuální trendy ve výuce
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Tematický monitoring ERASMUS+
27. 10. 2020 / Online
Tematický monitoring Erasmus+ pro všechny realizovaný formou interní pracovní skupiny DZS byl
zaměřen na oblast inkluze a diverzity. Celkem 65
účastníků diskutovalo v pěti workshopech rozdělených podle cílových skupin o potřebách a bariérách
žadatelů či formách podpory z DZS. Výstupy z akce
se staly podkladem pro novou Strategii udržitelnosti
DZS.

Výstupy z akce se staly
podkladem pro novou
Strategii udržitelnosti DZS
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Study in the Czech Republic –
Honest Guide Student Meet Up
25. 2. 2020 / Vnitroblock, Praha
Více než tři stovky českých i zahraničních studentů se zúčastnily akce pořádané ve spolupráci s Honest Guide, jejímž cílem bylo propojit současné
zahraniční studenty a podpořit zájem českých studentů o výjezdy do zahraničí. Součástí programu
bylo představení příběhů čtyř studentů nebo soutěžní kvíz. Janek Rubeš a Honza Mikulka navíc natočili se studenty krátké rozhovory o jejich zkušenostech ze studia v zahraničí a v České republice.

Více než tři stovky českých
i zahraničních studentů
se zúčastnily akce pořádané
ve spolupráci
s Honest Guide
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Ceny DZS
14. 12. 2020 / Online
Již potřetí v řadě jsme úspěšným projektům realizovaným prostřednictvím programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce udělili Cenu
DZS. Na rozdíl od předchozích let, kdy byli vítězové
vyhlášeni během slavnostního večera, proběhlo zveřejnění vítězů online. Ve formě videa jsme představili
všechny vítězné projekty v deseti kategoriích podle
sektoru vzdělávání a programu, v jehož rámci byly
na cenu nominovány. Všechna videa oceněných projektů jsou k nalezení na webových stránkách DZS.

Na rozdíl od předchozích
let, kdy byli vítězové
vyhlášeni během
slavnostního večera,
proběhlo zveřejnění vítězů
online
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Informační seminář o nabídce
stipendií a projektů mezinárodní
spolupráce
10. 9. 2020 / Univerzita Pardubice
Informační seminář byl věnován možnostem mezinárodního vzdělávání a vědecké a pedagogické
spolupráce v rámci programů AIA, AKTION, CEEPUS
a Fondy EHP. S výhodami, přínosy i úskalími mezinárodní spolupráce seznámil účastníky Jan Vávra,
koordinátor projektu z FCHT UPa, který díky podpoře Fondů EHP navázal spolupráci s BI Norwegian Business School a University of Iceland v oblasti
inovace výukových metod.

S výhodami, přínosy
i úskalími mezinárodní
spolupráce seznámil
účastníky koordinátor
projektu z FCHT UPa
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Diseminační konference VET
v rámci Evropského týdne
odborných dovedností „S Erasmem+
zkvalitňujeme odborné vzdělávání“
26.–27. 11. 2020 / Online
Konference pro ředitele, učitele a projektové koordinátory nabídla prezentace dobrých příkladů
z praxe, shrnutí končícího programového období
Erasmus+ i novinky pro příští období. Součástí
programu byly také workshopy vedené externími odborníky nebo konzultantkami z DZS: Jak se
dostat do hledáčku médií, Kvalita pod lupou, Letem
virtuálním světem a Přes překážky na mobilitu.

Konference k 30 letům Eurodesku
28. 11. 2020 / Online
Konference se uskutečnila formou panelové diskuse na témata vyplývající z Cílů mládeže „European Youth Goals“: Člověk a vztahy v digitálním světě
– diskutovaly socioložka Markéta Šetinová a psycholožka Alžběta Protivanská Dezinformace, manipulace a kritické myšlení – diskutovali politolog a pedagog Miloš Gregor a programátor Matyáš Boháček Jak
mluvit o nedávné (nepříjemné) historii – diskutoval
jediný český vyšetřovatel při mezinárodním tribunálu
v Haagu Vladimír Dzuro, v současnosti působící na
pozici vedoucího Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN,
a politolog a odborník na Balkán Kamil Sládek.

Thematic conference
for eTwinning Schools
12.–14. 11. 2020 / Online

12. Letní setkání učitelů u krajanů
a lektorů českého jazyka
25.–26. 8. 2020 / Online

Tematické konference SHARED LEADERSHIP: towards an eTwinning School approach se zúčastnilo
přes 230 zástupců z řad pedagogů a vedení škol
oceněných titulem eTwinningová škola, z toho 15 zástupců z ČR. Konference byla připravena ve spolupráci s Centrálním podpůrným střediskem v Bruselu.
Pracovníci DZS se na konferenci podíleli nejen organizačně, ale i jako lektoři odborných workshopů.

Tradiční slavnostní akce a odborné semináře byly
v roce 2020 nahrazeny dvoudenními odbornými online workshopy na téma online výuky.

Cesta k implementaci nástrojů
Iniciativy Evropské studentské
karty
2. 12. 2020 / Vnitroblock, Praha
Okolo 150 zástupců mezinárodních oddělení a IT
oddělení českých a slovenských vysokých škol
se zúčastnilo webináře zaměřeného na nástroje
Iniciativy Evropské studentské karty. Ve spolupráci
se slovenskou národní agenturou SAAIC byl představen způsob implementace evropského studentského identifikátoru a zapojení do federace identit eduGAIN. Zkušení kolegové z ČZU v Praze a SPU
v Nitře následně provedli účastníky prací v EWP
Dashboard, nástroji pro administraci mobilit pro
školy, které nemají vlastní systém pro správu mobilit.

Evropská online konference
„Kariérové poradenství a vzdělávání
ve světě vzhůru nohama”
20.– 21. 11. 2020 / Online
Konference věnovaná podpoře nových trendů ve
vzdělávání a kariérového poradenství s ohledem na
změny na pracovním trhu ovlivněné probíhající pandemickou situací.

16

Kampaně
2020

◾ Erasmus Days
◾ Evropský týden odborných dovedností VET Week
◾ Evropský týden programování Code Week
◾ Úspěch v soutěži Zlatý středník
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Erasmus Days
15.–17. 10. 2020
Cílem iniciativy Erasmus Days je propagace programu Erasmus+, šíření výsledků konkrétních vzdělávacích projektů a propojení realizátorů vzdělávacích
projektů Erasmus+ napříč Evropou. V roce 2020 se
do kampaně zapojilo 84 zemí (o 30 více než předchozí rok). Na stránkách erasmusdays.eu bylo registrováno celkem 5025 akcí, z toho zhruba stovka
v České republice. Kvůli epidemickým opatřením se
nakonec většina akcí konala virtuálně, některé byly
zrušeny. Většině českých organizátorů jsme poskytli
propagační materiály a balíčky promo předmětů.

Evropský týden odborných
dovedností VET Week
9.–13. 11. 2020

Evropský týden
programování Code Week
10.–25. 10. 2020

Do pátého ročníku Evropského týdne odborných
dovedností (VET Skills Week), jehož cílem je zviditelnit a zatraktivnit odborné vzdělávání a přípravu, se
zapojilo 39 zemí, proběhlo na 1300 akcí a zapojily se
čtyři miliony lidí. V důsledku epidemických opatření
proběhlo mnoho akcí virtuálně, a to včetně evropské konference. Hlavními tématy letošního ročníku
byly digitalizace (Evropa připravená na digitální věk)
a udržitelnost (Zelená dohoda pro Evropu). V České republice se do iniciativy přihlásilo 30 organizací.
Dům zahraniční spolupráce finančně podpořil 12 pořadatelů, kteří se zapojili do speciální národní výzvy.
Uspořádali jsme také dvě vlastní akce – kulatý stůl
pro odborníky na téma „digitalizace v odborném
vzdělávání“ a online konferenci S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání – a spustili novou webovou stránku objevsvujtalent.cz.

V rámci kampaně Code Week se uskutečnilo přes
69 tisíc aktivit na podporu programování a rozvoje
digitálních kompetencí. Vzhledem k epidemickému
vývoji v evropských zemích se více aktivit přesunulo
do online prostoru. V České republice bylo registrováno 139 akcí. Dům zahraniční spolupráce působí
jako koordinátor pro školy. Zároveň jsme v rámci
kampaně vydali publikaci Programování (nejen) v mezinárodních projektech a zorganizovali dvě akce:
a/ Konference Kód, robot, škol(k)a – 12. října, online
b/ Webináře „Programování a robotika s nejmenšími“ a „První hodina programování“.
Více informací na webu codeweek.eu.
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Úspěch v soutěži
Zlatý středník

STUDUJ STÁŽUJ
VYJEĎ.CZ

Celorepubliková kampaň Studuj. Stážuj. Vyjeď., jejímž cílem bylo vzbudit zájem mladých lidí o výjezdy
do zahraničí v rámci evropských programů mezinárodního vzdělávání, zabodovala nejen u studentů,
ale i u odborné poroty prestižní oborové soutěže
Zlatý středník. Kampaň v rámci soutěže, která oceňuje nejlepší firemní média a komunikační projekty
v České republice a na Slovensku, vyhrála 1. cenu
v kategorii Veřejný sektor. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhlo v září 2020.

Málem
jsem snědla
uměleckou
instalaci
Kampaň Studuj.Stážuj.Vyjeď.
vyhrála 1. cenu v kategorii
Veřejný sektor

Historička v Národním muzeu
Pavlína Honzíková zažila
na Erasmu+ v Itálii pár trapasů,
ale taky získala zkušenosti, které
jí už nikdo nevezme.

www.vyjed.cz
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Veletrhy

◾ Zahraniční virtuální veletrhy
◾ Tuzemské veletrhy
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Zahraniční virtuální veletrhy
účast v rámci iniciativy Study in the Czech Republic
◾◾ NAFSA eConnection 26. 5.–17. 6. 2020
B2B virtuální veletrh (celý svět)
◾◾ BEGIN EDU virtual fair 9. 6. 2020
Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Mongolsko
◾◾ FPP EDUMedia virtual fair 10. 6. 2020
Indický subkontinent – Indie, Bangladéš,
Nepál, Srí Lanka
◾◾ BEGIN EDU virtual fair 10. 6. 2020
Rusko
◾◾ BEGIN EDU virtual fair 11. 6. 2020
Vietnam
◾◾ BEGIN EDU virtual fair 16. 6. 2020
Indie
◾◾ BEGIN EDU virtual fair 18. 6. 2020
Ázerbájdžán, Gruzie, Ukrajina
◾◾ FPP EDUMedia virtual fair 24. 6. 2020
Latinská Amerika (španělsky mluvící) –
Argentina, Chile, Ekvádor, Panama, Paraguay,
Peru, Uruguay, Venezuela
◾◾ Education Abroad virtual fair 23.–24. 7. 2020
Ukrajina, Bělorusko
◾◾ BEGIN EDU virtual fair 2. 9. 2020
Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán

◾◾ FPP EDUMedia virtual fair 3. 9. 2020
J a JV Asie – Indonésie, Filipíny, Vietnam, Thajsko,
Kambodža, Laos, Singapur

◾◾ EAIE Community Exchange 14.–16. 10. 2020
B2B virtuální veletrh (celý svět), účast osmi VŠ
na společném stánku

◾◾ FPP EDUMedia virtual fair 10. 9. 2020
Latinská Amerika (španělsky mluvící) – Mexiko,
Argentina, Chile, Ekvádor, Panama, Paraguay,
Peru, Uruguay, Venezuela

◾◾ BEGIN EDU virtual fair 29. 10. 2020
Ázerbájdžán, Gruzie, Ukrajina

◾◾ VEF virtual fair 9.–10. 10. 2020
Turecko

◾◾ FPP EDUMedia virtual fair 25. 11. 2020
Latinská Amerika (španělsky mluvící) – Mexiko,
Peru, Kolumbie, Venezuela, Brazílie, Chile,
Uruguay, Paraguay

21

Tuzemské veletrhy
◾◾ Gaudeamus Praha 21.–23. 1. 2020,
307 vystavovatelů, přes 13 000 návštěvníků
◾◾ Gaudeamus 2020 – virtuální veletrh,
11 přednáškových dní (listopad a prosinec),
78 přednášek, téměř 27 000 sledujících

STUDY In na veletrhu Virtual
Education Fair Turkey
Tuzemské veletrhy

Tuzemských veletrhů
se zúčastnilo celkem
přes 40 000 návštěvníků
a sledujících
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Soutěže
a hry

◾ Vánoce, Vánoce přicházejí …do naší školy
◾ „15“ – aneb eTwinning má občanku
◾ Fotosoutěž Study in the Czech Republic
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Fotosoutěž Study in
the Czech Republic
Již tradiční prosincová fotosoutěž pro zahraniční studenty a absolventy českých vysokých škol. Účastníci
se do fotografií na téma „Never stop (growing, learning, exploring,…)" snažili vnést to pozitivní z uplynulého nelehkého roku. Bylo vybráno 20 výherců,
kteří obdrželi dárky vhodné nejen pro cestování.
Hlavním vítězem soutěže se stal Carlos z Mexika,
student Západočeské univerzity v Plzni, se svou fotografií „Never stop growing“.

Vánoce, Vánoce přicházejí
…do naší školy
eTwinningová propagační hra pro nezapojené malotřídky probíhala od prosince 2019 do února 2020.
Zapojené týmy vkládaly fotografie své vánoční výzdoby do prostředí TwinSpace a následně hlasovaly
o nejhezčí vánoční výzdobu. Zúčastnilo se na 800
žáků z 52 školních týmů.

„15“ – aneb eTwinning
má občanku
Hra k 15. výročí eTwinningu – nejdelší hra připravená pracovníky DZS – v 15 měsících splní školní týmy
15 úkolů. Hra bude ukončena v prosinci 2021.

Fotosoutěž Study in
the Czech Republic
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Spolupráce se
zahraničními
partnery

Ve spolupráci se zahraničními partnery každoročně
organizujeme řadu akcí na podporu internacionalizace
vzdělávání v ČR. Jsme členem Academic Cooperation
Association (ACA), jejíž viceprezidentkou se v roce 2020
stala Dana Petrova, ředitelka DZS. Jsme také součástí
sítě European Schoolnet (EUN), European Association
for International Education (EAIE) a spolupracujeme
s partnerskými národními agenturami.

◾ Česko-slovenské e-learningové kurzy
◾ Letní dílna eTwinning v Poděbradech
◾ Setkání české a slovenské NSS a ambasadorů v Trenčianských Teplicích
◾ STUDY IN ACAdemy
◾ Monitoring internacionalizace vysokého školství (MICHE)
◾ EAIE In-House Training
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Letní dílna eTwinning
v Poděbradech / srpen 2020
Čtyřdenního intenzivního kurzu zaměřeného na metodiku mezinárodních vzdělávacích projektů se zúčastnilo 64 českých a slovenských učitelů.

Česko-slovenské e-learningové kurzy
Realizovali jsme dva e-learningové kurzy zaměřené
na metodiku mezinárodní spolupráce online a práci
s eTwinningovým prostředím.

Setkání české a slovenské NSS
a ambasadorů v Trenčianských
Teplicích / září 2020
Náplní setkání byla příprava společných aktivit v roce
2021.

Monitoring internacionalizace
vysokého školství (MICHE)
Monitoring internacionalizace, jehož hlavním cílem
je prostřednictvím analýzy a expertních doporučení
vedoucích k přípravě akčního plánu pomoci vysokým
školám zlepšit proces internacionalizace, byl v roce
2020 ve spolupráci se zahraničními experty, včetně
zástupkyně ACA, realizován na třech vysokých školách. Zároveň v tomto roce proběhly první navazující
konzultační návštěvy na třech institucích, které monitoringem prošly v roce 2018. Tyto konzultace se
zaměřovaly na zjištění stavu a odbornou podporu plnění akčních plánů. Získané informace zároveň slouží
DZS a MŠMT jako monitoring mezinárodních aktivit
ve vysokém školství na národní úrovni.

Letní dílna eTwinning
v Poděbradech
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EAIE In-House Training
2.–3. 12.2020 / Online
Čtvrté školení, které jsme uspořádali ve spolupráci
s EAIE, bylo určeno pro zástupce českých vysokých
škol, kteří pracují se zahraničními absolventy. Školiteli EAIE byli přední evropští odborníci na danou
problematiku, Serge Sych a Jan Geerts. Během komplexního a intenzivního on-line školení se účastníci
seznámili s vývojem absolventských programů, přínosy práce s absolventy pro dosažení strategických
cílů vysoké školy i tipy pro rozvoj portfolia a implementaci absolventských aktivit.

STUDY IN ACAdemy
23. 10., 18. 11., 16. 12. / Online
V rámci iniciativy Study in the Czech Republic jsme
ve spolupráci s ACA připravili sérii interaktivních
webinářů zaměřených na mezinárodní marketing
vysokých škol v online prostoru. V roce 2020 byla
zástupcům vysokých škol nabídnuta řada tří webinářů s odborníky na dané téma. První webinář s Joannou Kumpula a Queenie K. Lam se zaměřil na širší
rámec mezinárodního marketingu a náboru zahraničních studentů. Druhý s Robertem Coelenem a Janem-Fredericem Bussem se věnoval nástrojům online marketingu se speciálním zaměřením na region
jižní Asie. Poslední webinář v roce 2020 pod vedením Eveli Soo a Keit Kiissel se soustředil na online
marketing v regionech zemí bývalého Sovětského
svazu. Do každého z webinářů se zapojilo okolo 50
zástupců vysokých škol.
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Spolupráce
s regionálními
spolupracovníky

◾ Krajské úřady
◾ Regionální konzultanti mládeže
◾ Ambasadoři eTwinningu
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Krajské úřady
Zástupci krajských úřadů jsou pravidelně informováni
o možnostech získání finanční podpory na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání pro instituce ve
svém regionu. Zároveň pravidelně poskytují prostory
krajského úřadu pro naše informační semináře určené žadatelům a také sdílí pozvánky na akce pořádané
DZS.
Namísto tradičního setkání se zástupci krajů jsme
na podzim uspořádali 11 online setkání, během kterých jsme sdíleli statistiky podaných a schválených
žádostí a informace o příkladových žadatelích z jednotlivých krajů. Od roku 2021 vneseme do naší spolupráce větší pravidelnost a zavedeme komunikaci
formou informačních newsletterů vydávaných speciálně pro každý kraj.

Regionální konzultanti mládeže
Regionální konzultanti jsou klíčovými aktéry v propagaci a podpoře informovanosti o příležitostech v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. 13 regionálních zástupců ve 12 regionech
ČR realizuje webináře, semináře, kontaktuje nezapojené instituce, účastní se veletrhů a v neposlední
řadě jsou aktivní v zapojování znevýhodněné mládeže.
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Ambasadoři eTwinningu
Ambasadoři eTwinningu jsou zkušení realizátoři projektů eTwinning ocenění národní či evropskou cenou, kteří spolupracují s DZS v rámci šíření
a propagace mezinárodní spolupráce škol online.
Připravují a realizují metodické semináře, webináře
a další prezenční i online aktivity. V roce 2020 jsme
spolupracovali s 20 ambasadory eTwinningu.

Ambasadoři eTwinningu
připravují a realizují
metodické semináře,
webináře a další prezenční
i online aktivity

30

Pracovní
skupiny
DZS

S cílem zlepšit způsob práce jsme založili
pracovní skupiny, do nichž jsme pozvali
odborníky, kteří se věnují jednotlivým cílovým
skupinám v příslušných programech.

◾ Kontaktní síť Study in the Czech Republic
◾ Pracovní skupina Study in the Czech Republic
◾ Pracovní skupina Czech Republic Alumni
◾ Pracovní skupina bilaterálních a multilaterálních programů
◾ Pracovní skupina sektoru vysokoškolského vzdělávání
◾ Pracovní skupina sektoru školního vzdělávání v programu Erasmus+
◾ Pracovní skupina sektoru odborného vzdělávání a přípravy v programu Erasmus+
◾ Pracovní skupina sektoru vzdělávání dospělých v programu Erasmus+
◾ Pracovní skupina sektoru neformálního vzdělávání mládeže
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Kontaktní síť Study in the Czech
Republic

Pracovní skupina Czech
Republic Alumni

Pracovní skupina sektoru
odborného vzdělávání a přípravy
v programu Erasmus+

sdružuje zástupce převážně zahraničních oddělení většiny vysokých škol, kteří jsou zodpovědní za
nábor studentů, propagaci v zahraničí či spolupráci
se zahraničními institucemi. Síť slouží především ke
vzájemnému sdílení zkušeností a předávání informací v daných oblastech. V roce 2020 byla uspořádána dvě setkání (23. 1. v Brně a 10.–11. 9. v Pardubicích), během nichž byly diskutovány propagační
plány a akce či výstupy z výzkumu mezi zahraničními studenty.

vznikla v souvislosti se založením nového národního programu pro zahraniční absolventy vysokých
škol. Sdružuje zástupce vysokých škol zodpovědné za rozvoj vztahů s absolventy. První setkání se
uskutečnilo v návaznosti na setkání kontaktní sítě
STUDY IN 10. 9. na Univerzitě Pardubice. Jeho cílem
bylo představení programu Czech Republic Alumni vysokým školám, nastavení budoucí spolupráce
i sdílení zkušeností vysokých škol v oblasti vztahů
s absolventy.

Pracovní skupina Study
in the Czech Republic

Pracovní skupina bilaterálních
a multilaterálních programů

Pracovní skupina sektoru školního
vzdělávání v programu Erasmus+

slouží k získání zpětné vazby k agendě ze strany
vysokých škol. Účastní se jí 10 vybraných zástupců vysokých škol, které spolupracují na aktivitách
STUDY IN. V roce 2020 byla uspořádána dvě online
setkání (24. 6. a 9. 12.), během nichž byl diskutován
vznikající program Czech Republic Alumni, efektivní
způsoby online propagace či nově vzniklá strategie
značky STUDY IN.

slouží k diskusi aktuálních témat, změn a opatření
týkajících se agendy bilaterálních a multilaterálních
programů mezinárodní spolupráce – zejména Akademické informační agentury (AIA) a programů AKTION Česká republika – Rakousko, CEEPUS a Fondy
EHP 2014–2021: Vzdělávání. Členy jsou zástupci zahraničních oddělení šestnácti vysokých škol, zástupci oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
DZS a zástupkyně odboru mezinárodních vztahů
MŠMT. V roce 2020 se pracovní skupina sešla 6. 2.
v DZS a 10. 9. na půdě Univerzity Pardubice. Únorové setkání se věnovalo zejména otázce, jak vylepšit
propagaci stipendijních nabídek a nabídek projektů
mezinárodní spolupráce. Hlavním tématem zářijového setkání bylo sdílení zkušeností s dopady opatření
přijatých v souvislosti s pandemií covid-19 a výsledek dotazníkového šetření mezi kontaktními osobami na vysokých školách v době pandemie.

vznikla s cílem diskutovat a konzultovat důležitá
témata z oblasti školního vzdělávání a mezinárodní
spolupráce škol. Setkání expertní pracovní skupiny
proběhlo 15. 9. 2020 v DZS za účasti 11 stálých členů
a 3 externích hostů. Diskutovány byly možnosti virtuální i prezenční mezinárodní spolupráce škol.

zaměřila své úvodní setkání na aktuální téma virtuální spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě. Byla
představena pravidla v rámci programu Erasmus+
a zároveň byly na základě zkušeností jednotlivých
členů diskutovány další možnosti, jak v tomto ohledu
podpořit příjemce grantu. Pozornost byla také věnována shrnutí programu za roky 2014–2020 a přechodu na nové sedmileté období.
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Pracovní skupina sektoru
vysokoškolského vzdělávání
spojuje zástupce zahraničních oddělení rektorátů
vysokých škol zastupující veřejné vysoké školy včetně regionálních, soukromých a konsorcia. V roce
2020 proběhla dvě setkání týkající se konzultace návrhu nového programu Erasmus+ 2021–2027 a diskuse aktuálních témat a výzev v aktivitě Mezinárodní
kreditové mobility (KA107). V rámci přípravy nového
programu Erasmus+ se jedna z členek pracovní skupiny zúčastnila také celoevropského setkání ke konzultaci programových návrhů v Bruselu v lednu 2020.

Pracovní skupina sektoru vzdělávání
dospělých v programu Erasmus+
vznikla s cílem otevřít prostor k diskusi, reflektovat potřeby tohoto sektoru i získávat zpětnou
vazbu k aktuálním možnostem programu Erasmus+. Setkání expertní pracovní skupiny proběhlo 30. 9. 2020 online formou za účasti 11 stálých
členů a 3 stálých externích hostů. Diskutovány
byly zejména nové výzvy mezinárodní spolupráce
spojené s virtuální mobilitou.

Pracovní skupina sektoru
neformálního vzdělávání mládeže
vznikla s cílem diskutovat, konzultovat, získávat zpětnou vazbu a zvyšovat povědomí o potřebách cílové
skupiny. První setkání proběhlo 16. 9. v DZS za účasti
11 stálých členů. Diskutovány byly možnosti virtuálních aktivit v sektoru mládeže, příležitosti i bariéry
s tím spojené pro cílovou skupinu i žadatele.

část
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04

Komunikace
a propagace

Pravidelně oslovujeme cílové skupiny
a motivujeme je k zapojení do mezinárodních
vzdělávacích programů prostřednictvím
tištěných i elektronických médií. Využíváme
jak titulů specializujících se na vzdělávání, tak
celorepublikových deníků s přílohami či rubrikami
o vzdělávání. Se širokou veřejností komunikujeme
také prostřednictvím sociálních sítí.
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Komunikace
se širokou
veřejností

◾ Nový web
◾ InfoDesk
◾ Sociální sítě
◾ Ambasadoři DZS

35

Nový web
1. září 2020 jsme spustili nové webové stránky. Prošly kompletním grafickým redesignem reflektujícím
vizuální identitu DZS. Od základů se rovněž změnila architektura webu, tak aby nový prostor plnil co
možná nejlépe svou informační funkci, a zároveň byl
pro návštěvníky přehledný a uživatelsky přívětivý.
Mezi největší novinky patří snadná filtrace vzdělávacích aktivit podle cílových skupin, typů studijních či
výzkumných výjezdů a projektů. Spustili jsme také
sekci Novinek, kde pravidelně publikujeme zprávy,
představujeme úspěšné projekty a přinášíme reportáže ze vzdělávacích akcí. V rubrice Události zase zájemci najdou kalendář seminářů či konferencí našich
programů a pro naše publikace, výzkumné zprávy
a informační materiály jsme zřídili přehlednou digitální knihovnu. Za dobu čtyřměsíčního provozu nových stránek jsme zaznamenali přes 30 tisíc unikátních návštěvníků.

V sekci Novinek pravidelně
publikujeme zprávy,
představujeme úspěšné
projekty a přinášíme
reportáže ze vzdělávacích
akcí
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Sociální sítě
◾◾ Facebook Dům zahraniční spolupráce
(5 055 sledujících)
◾◾ Facebook Erasmus+ Česká republika
(6 222 sledujících)
◾◾ Instagram Dům zahraniční spolupráce
(1 473 sledujících)
◾◾ LinkedIn Dům zahraniční spolupráce
(592 sledujících)
◾◾ Twitter Dům zahraniční spolupráce
(284 sledujících)

InfoDesk
V lednu 2020 jsme v nově rekonstruovaných přízemních prostorách DZS otevřeli InfoDesk za účelem
větší otevřenosti vůči široké veřejnosti a zkvalitnění
poskytování informací. Provoz Info Desku zajišťovaly
tři pracovnice, které absolvovaly komplexní proškolení napříč všemi programy, sítěmi a aktivitami DZS.
Hlavním úkolem Info Desku je poskytování informací jak návštěvníkům DZS, tak volajícím na telefonickou infolinku či těm, kteří využili e-mail info@dzs.cz.
V období protipandemických opatření a uzavření DZS
pokračoval InfoDesk ve své činnosti a nadále zodpovídal telefonické a e-mailové dotazy. V roce 2020
zodpověděl InfoDesk 398 telefonických dotazů, 1167
e-mailů a v omezené době, kdy byl otevřen veřejnosti,
jej navštívilo 121 osob. Kromě své hlavní činnosti se
pracovníci Info Desku zapojovali do aktivit IKO a nabídli pomoc i dalším oddělením DZS především v rámci činností spojenými s komunikací a propagací.
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Ambasadoři DZS
V rámci nové aktivity Ambasadoři DZS jsme navázali spolupráci s absolventy mezinárodních programů, s jejichž pomocí chceme inspirovat k účasti na
zahraničních výjezdech a projektech mezinárodního
vzdělávání. První oslovenou skupinou byli účastníci
dobrovolnických projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Postupně budeme zapojovat účastníky dalších mezinárodních programů. Do budoucna
plánujeme vytvořit Klub Ambasadorů, díky kterému
se absolventi budou moci setkávat, účastnit se akcí,
školení a být mediálními tvářemi Domu zahraniční
spolupráce.

Ambasadoři DZS budou
peer-to-peer průvodci
mezinárodním vzděláváním
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Komunikace
s médii

◾ Mediální snídaně
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Mediální snídaně
Setkání Domu zahraniční spolupráce se zástupci médií při společné snídani pořádáme pravidelně již několik let. V roce 2020 jsme se rozhodli klasický formát
doplnit o online platformu pro ty, kteří nemohou přijít
osobně. Spustili jsme proto online platformu medialnisnidane.cz. Zástupci z řad médií na ní najdou informace k aktuálnímu tématu mediální snídaně, včetně
materiálů jako jsou tiskové zprávy či statistiky, stejně jako archiv všech proběhlých snídaní. Novinkou
mediálních snídaní jsou krátká videa s absolventy či
koordinátory programů vždy k tématu aktuální snídaně, a především online stream přímo z konání akce.
Novináři mají navíc možnost v průběhu akce pokládat otázky prostřednictvím online chatu. V případě
nemožnosti pořádání klasického setkání se mediální
snídaně přesunula do formy online hovoru prostřednictvím platformy MS Teams a na medialnisnidane.
cz byl následně zveřejněn její záznam. Během roku
proběhly postupně čtyři mediální snídaně, kterých se
zúčastnili zástupci hlavních médií v ČR.

V roce 2020 proběhly čtyři mediální snídaně:
◾◾ 30. 6.	Studium a život zahraničních studentů
na českých univerzitách
◾◾ 22. 7. Erasmus+ a koronavirus
◾◾ 20. 10. Digitální vzdělávání (online)
◾◾ 10. 11.	Dlouhodobé mobility žáků v odborném
vzdělávání a přípravě (online)
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Komunikace
s cílovými
skupinami

◾ Newslettery
◾ Čtvrtletník Mozaika
◾ Video spoty
◾ Tramvaje DZS
◾ Inzerce
◾ Publikace a výzkumné zprávy
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Čtvrtletník Mozaika
◾◾ Dobrovolnictví a solidární projekty (jaro)
◾◾ Ochrana životního prostředí (léto)
◾◾ Mezinárodní vzdělávání dospělých (podzim)
◾◾ To nejlepší z programu Erasmus+ (zima)

Dobrovolnictví
a soliDární
proJekty

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání / jaro 2020

Jak mladí lidé
pomáhají řešit
společenské
problémy a jak
je v tom můžete
podpořit i vy

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání / podzim 2020

Čtvrtletník Mozaika
přináší novinky ze světa
mezinárodního vzdělávání

Mezinárodní
vzdělávání
dospělých

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání / léto 2020

Ochrana
životního
prostředí

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání / zima 2020

To nejlepší
z programu
Erasmus+
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Newslettery v oblastech
◾◾ Vysokoškolské vzdělávání – 964 odběratelů
◾◾ Vzdělávání dospělých – 1358 odběratelů
◾◾ Odborné vzdělávání a příprava – 419 odběratelů
◾◾ Základní a mateřské školy – 327 odběratelů
◾◾ Neformální vzdělávání mládeže – 642 odběratelů

Tramvaje DZS
V roce 2020 jsme oslovili širokou veřejnost i prostřednictvím méně tradiční venkovní reklamy. Po
celý rok jezdila v barvách kampaně Studuj. Stážuj.
Vyjeď. tramvaj DP města Brna. Na konci roku pak
vyjelo do ulic 11 měst celkem 14 tramvají a trolejbusů
s reklamním celopolepem DZS. DZS tramvaje a trolejbusy budou jezdit po celý rok 2021 v Praze, Brně,
Liberci, Olomouci, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích,
Opavě, Ústí nad Labem, Zlíně a Českých Budějovicích.

Inzerce
Informovanost veřejnosti zajišťujeme i prostřednictvím nákupu mediálního prostoru v online a tištěných
médiích. Širokou veřejnost i jednotlivé cílové skupiny
oslovujeme prostřednictvím deníků a příloh zaměřených na vzdělávání, specializovaných titulů pro
studenty a oblast školství, zpravodajských serverů
i specializovaných portálů. V roce 2020 vyšlo celkem
40 placených reklamních článků v tisku i online. Online bannery dosáhly počtu 32 000 prokliků.
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Video spoty
Spot DZS
Do našeho portfolia patří více než 20 programů a sítí,
které umožňují realizovat zahraniční studijní pobyty,
pracovní stáže a institucionální partnerství prakticky
pro všechny věkové a cílové skupiny – od mateřských,
základních a středních škol a odborných učilišť přes
vysoké školy, vědecké ústavy až po neziskové organizace. Spojili jsme proto síly s kreativním studiem Tvůrčí
skupina Jana Látala a vytvořili krátký spot, který všechny oblasti našich aktivit reprezentuje. Vedle sociálních
sítí se DZS spot bude využívat také pro reprezentaci
instituce na konferencích, veletrzích a seminářích.
Tutoriály ECVET
Na našem YouTube kanálu jsme spustili třídílnou
sérii video tutoriálů „Jak připravit odbornou zahraniční stáž“. Série je určená primárně odborným
školám, které mají zájem realizovat mezinárodní
mobility v rámci programu Erasmus+. Tutoriály zpracovala chomutovská firma Animačka formou whiteboard kreslení.

Videa atraktivní formou
přibližují aktivity DZS
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Publikace a výzkumné zprávy
Vydáváme publikace z oblasti mezinárodního vzdělávání, jejichž prostřednictvím představujeme úspěšné
projekty, nabízíme užitečné tipy pro pracovníky ve
vzdělávání a inspirujeme k zapojení do mezinárodních
vzdělávacích programů. Zároveň realizujeme vlastní výzkumy a podílíme se na přípravě a překladech
evropských studií.

Výběr publikací
◾◾ Ceny DZS 2020: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání
◾◾ Evropská jazyková cena Label 2020
◾◾ To nejlepší z Evropské jazykové ceny Label 2014–
2020
◾◾ Spolupráce univerzit napříč Evropou
◾◾ Programování (nejen) v mezinárodních projektech
◾◾ 15 let s eTwinningem
◾◾ eTwinning v čase změn: Vyučující referují o vlivu
eTwinningu na jejich výukové metody, dovednosti
a příležitosti k profesnímu rozvoji
◾◾ eTwinning: inspirace do EKOprojektů
◾◾ Ekologie in eTwinning
◾◾ Among others: Rozvoj interkulturní kompetence
ve vzdělávání

Krajiny češtiny
12.

číslo / rok 2020

Vydává Dům zahraniční spolupráce a Program
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Časopis učitelů u krajanských komunit
a lektorů českého jazyka a literatury
na zahraničních vzdělávacích institucích

Národní cena
kariérového
poradenství 2020
Sborník soutěžních příspěvků
z České republiky

◾◾ Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv
◾◾ Krajiny češtiny č. 12
◾◾ Češi ve světě 5 – Srbsko
◾◾ Národní cena kariérového poradenství 2019
◾◾ 17 zásadních tipů pro pracovníky v L&D
◾◾ Czech Higher Education
◾◾ Zpráva o společenské odpovědnosti Domu zahraniční spolupráce 2020
Výzkumné zprávy
◾◾ Zpráva o výsledcích šetření: Dlouhodobé mobility
odborných škol v programu Erasmus+
◾◾ Studium a život v České republice pohledem zahraničních studentů
◾◾ Monitoring of Internationalization of Czech
Higher Education (MICHE)

Monitoring
internationalisation
of CzeCh higher eDuCation
(MiChe)
InstItutIonal level RecommendatIons
foR enhancIng InteRnatIonalIsatIon
In the czech RepublIc
December 2020

Programování

Spolupráce univerzit
napříč Evropou

×

Projekty strategických partnerství
Erasmus+ ve vysokoškolském sektoru

(nejen) v mezinárodních
projektech
téma čísla:
Česká
republika –
země
kulturních
tradic

aktivity do výuky

část
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05

Studie
a analýzy

DZS provádí na národní i mezinárodní úrovni
monitorovací a výzkumné aktivity, jejichž cílem
je získání reálných informací o realizaci programu,
o vhodnosti zacílení programových aktivit
i kvalitě služeb poskytovaných DZS. Ve svých
studiích se DZS zaměřuje na žadatele i příjemce
grantů a snaží se získat zpětnou vazbu také
od potenciálních účastníků, kteří se dosud do
žádné z aktivit programu nezapojili. Zároveň
zveřejňuje důležité statistiky a data o mobilitách
a jejich trendech na webových stránkách.
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V roce 2020 jsme realizovali následující výzkumy:
◾◾ Zkušenosti koordinátorů programu Erasmus+
na školách – VET sektor (zpráva)
◾◾ Studium a život v České republice pohledem zahraničních studentů (publikace, zpráva)
◾◾ Dotazník pro kontaktní osoby v programech AIA,
AKTION Česká republika – Rakousko, CEEPUS
a Fondy EHP v období pandemie covid-19 (zpráva)
◾◾ Koordinátoři programů Erasmus+ a Evropský sbor
solidarity v období pandemie covid-19 (zpráva)
◾◾ Erasmus+ účastníci na výjezdu v období pandemie covid-19 (zpráva)
◾◾ Bilaterální programy – AKTION Česká republika –
Rakousko, CEEPUS, AIA, EHP, Fondy EHP – motivace a bariéry (hloubkové rozhovory)

V roce 2020 jsme
realizovali více než
10 výzkumů a studií
napříč programy
a sektory

V roce 2020 jsme realizovali následující studie:
◾◾ Erasmus+ mládež – čeští účastníci aktivit v ČR
(statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ školní vzdělávání – účastníci vyjíždějící
z ČR (statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ mládež – účastníci přijíždějící do ČR
(statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ mládež – účastníci vyjíždějící z ČR
(statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ školní vzdělávání – účastníci přijíždějící
do ČR (statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ vzdělávání dospělých –
účastníci přijíždějící do ČR (statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ vzdělávání dospělých –
účastníci vyjíždějící z ČR (statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ mládež – dobrovolníci přijíždějící do
ČR (statistiky a data)
◾◾ Erasmus+ mládež – dobrovolníci vyjíždějící z ČR
(statistiky a data)

část
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06

Programy
a sítě

Programy jsou určeny organizacím a firmám, které se
věnují vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních
samospráv, ale také jednotlivcům (například studentům
a dobrovolníkům). Žadatelé mají možnost získat finanční
podporu na realizaci svých projektů. DZS je členem
několika evropských sítí, které se zaměřují na oblast
školního vzdělávání, dobrovolnictví, vzdělávání dospělých
nebo kariérového poradenství. Jejich cílem je výměna
zkušeností a informací, sdílení příkladů dobré praxe
a podpora při navazování kontaktů.
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Erasmus+
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na
období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě
a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.
V roce 2020 měla Česká republika díky programu
Erasmus+ k dispozici více než 64 mil. EUR na podporu mezinárodní spolupráce. České vzdělávací instituce projevují o program velký zájem každoročně,
a i přes výjimečnost roku 2020 tomu nebylo jinak.
DZS obdržel rekordních 1522 žádostí, ve kterých žadatelé žádali o 153,5 mil EUR.
Zapojení do rozhodování
Jsme aktivní v několika evropských pracovních skupinách a tímto způsobem můžeme ovlivňovat jednání
o pravidlech programu a také spolupracovat při přípravě
dokumentů pro nové programové období 2021–2027.
Oblasti, ve kterých aktivně pracujeme, jsou zejména:
PR a diseminace, management programu, synergie
programu s dalšími programy a akreditace organizací.
Mimořádná Výzva
Rok 2020 přinesl změny, které nikdo v oblasti vzdělávání nečekal. Zkušenosti získané díky nim jsou
bohaté. Rychle a inovativně museli reagovat vzdělávací instituce i jejich zřizovatelé. S cílem podpořit
nové trendy ve vzdělávání vyhlásila Evropská komise
mimořádnou Výzvu. Vzdělávací instituce z celé Evropy měly možnost připravit projekty zaměřené na
mezinárodní spolupráci v oblasti digitalizace nebo
kreativity. V České republice byl o tuto Výzvu velký
zájem, a přestože čas na zpracování projektových
záměrů byl kratší než u standardních Výzev, DZS

obdržel velký počet žádostí a finanční prostředky
přidělené pro Českou republiku se podařilo vyčerpat.
Úspěšnost projektů

41,5 % (38,3 % v EU)

Splnění požadavků
na kvalitu projektu

81,9 % (73,8 % v EU)

Průměrná výše finančních
prostředků poskytnutých
na 1 podpořený projekt

101 538 EUR
(112 290 EUR v EU)

Průměrná délka projektu

6

8

22 měsíců

19

Rozložení
rozpočtu
22
45

Školní vzdělávání
Odborné vzdělávání a příprava
Vysokoškolské vzdělávání
Vzdělávání dospělých
Neformální vzdělávání mládeže
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Erasmus+ školní vzdělávání
V rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání se školy a další instituce mohou zapojit do mezinárodních
projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických
pracovníků a na spolupráci mezi školami i dalšími
vzdělávacími institucemi v rámci Evropy.

Partnerství pro
připravenost na
digitální vzdělávání
(Mimořádná výzva)

Partnerství pro
kreativitu
(Mimořádná
výzva)

Akreditace

7 195 223 (po CC a bez
mimořádné výzvy)

865 817

742 129

x

274

153 (120 školní, 33 neškolní)

20

5

46

schválené žádosti

108

74 (59 školní, 15 neškolní)
+ 98 smluv s partnery

5

4

27

% úspěšnost

39,4%

48,4%

25%

80%

58,7%

Aktivita

Projekty
mobility osob

rozpočet

2 710 784

přijaté žádostí

Strategická partnerství
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Erasmus+
odborné vzdělávání a příprava
V rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání
a příprava mohou střední a vyšší odborné školy
a další organizace vyslat své žáky a pracovníky do
partnerských organizací na praktickou stáž. Mohou

Aktivita

Projekty
mobility osob

rozpočet

také spolupracovat na mezinárodních projektech,
jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery,
zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality
vzdělávacího procesu.

Akreditace

Strategická partnerství

Partnerství pro připravenost
na digitální vzdělávání
(Mimořádná výzva)

11 776 621

přidělený EK – 2 580 524
po přesunu z HE – 2 665 072

přidělený z EK – 693 721
po přesunu z HE – 707 775

x

přijaté žádostí

320

41

15

123

schválené žádosti

147

16

ke konci roku 2020 –
procedura trvá

ke konci roku 2020 –
procedura trvá

% úspěšnost

45,9 %

39 %

x

x

100 %
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Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
V rámci programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání se vysokoškolské instituce mohou zapojit do
mezinárodních projektů zaměřených na mobility
studentů a zaměstnanců i do projektů spolupráce,
a to jak v rámci Evropy, tak i mimo ni.
Z důvodu vlivu pandemie koronaviru byly výrazně omezeny mobility studentů i zaměstnanců. Počet výjezdů studentů v rámci Evropy klesl přibližně
na 50 %, mobility do mimoevropských zemí se pak

zastavily téměř úplně. Díky nastavené vysoké flexibilitě byla část finančních prostředků určených
na mobility přesunuta na podporu projektů spolupráce. Mezinárodní spolupráce v rámci projektů
strategických partnerství vysokých škol se v roce
2020 těšila ještě vyššímu zájmu než dříve. Bylo tak
podpořeno až 40 projektů, část z nich v rámci mimořádné výzvy zaměřené na připravenost na digitální vzdělávání.

Individuální mobilita
mezi programovými
zeměmi

Individuální mobilita
mezi programovými a
partnerskými zeměmi

Strategická partnerství

Partnerství pro
připravenost na
digitální vzdělávání
(Mimořádná výzva)

rozpočet přidělený
z EK (v EUR)

23 554 132

5 696 373

2 378 612

824 023

rozpočtech po
přesunech (v EUR)

16 055 578

6 033 093

6 851 491

3 275 406

přijaté žádosti

66

35

39

26

schválené žádosti

66

23

25

15

% úspěšnost

100 % žádostí
57 % finančních prostředků

66 % žádostí
33 % finančních prostředků

64 %

58 %

Aktivita
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Erasmus+ vzdělávání dospělých
Do programu Erasmus+ vzdělávání dospělých se
mohou zapojit organizace, které v této oblasti aktivně působí, např. neziskové organizace, jazykové
školy, knihovny, poradenská a kulturní centra a další.
Samotní zaměstnanci se mohou zúčastnit krátko-

dobých vzdělávacích kurzů, konferencí a stáží v zahraničí. V rámci projektů strategických partnerství
si mohou organizace navzájem vyměňovat a sdílet
zkušenosti, zavádět inovativní metody a šířit výsledky
mezi odborníky i širokou veřejnost.

Aktivita

Projekty
mobility osob

Strategická partnerství

Partnerství pro kreativitu
(Mimořádná výzva)

Akreditace

rozpočet

637 553 EUR

3 151 210

837 505

N/A

přijaté žádostí

50

68

12

9

schválené žádosti

21

16

4

v procesu

% úspěšnost

42 %

23,50 %

33 %

v procesu
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Erasmus+ mládež
Sektor mládeže programu Erasmus+ se zaměřuje
na podporu neformálního vzdělávání, které je určeno mladým lidem ve věku od 13 do 30 let a pracovníkům s mládeží, neziskovým organizacím a neformálním skupinám mládeže. Program je otevřen
všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich

vzdělání nebo sociální či kulturní původ. V roce
2020 se zaměřoval na aktivity formou mezinárodních výměn mládeže, aktivit zaměřených na rozvoj
kompetencí pracovníků s mládeží a strukturovaného dialogu a na budování kapacit organizací
pracujících s mladými lidmi.

Aktivita

Projekty
mobility osob

Strategická
partnerství

Partnerství pro kreativitu
(Mimořádná výzva)

Strukturovaný
dialog

Akreditace

rozpočet

2 895 628 EUR

1 647 220 EUR

857 544 EUR

182 683 EUR

N/A

přijaté žádostí

304

68

18

25

4

schválené žádosti

100

11

v procesu

6

v procesu

% úspěšnost

32 %

16 %

v procesu

26 %

v procesu

54

Evropský sbor solidarity
Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem
ve věku 18–30 let získat nové zkušenosti, rozvinout své schopnosti a zároveň poskytuje příležitosti pomáhat potřebným, podílet se na řešení
společenských problémů a zasadit se o vytvoření
inkluzivnější společnosti. Evropský sbor solidarity

otevírá možnosti především pro mladé lidi hledající
dobrovolnickou zkušenost, kterou lze následně
uplatnit na trhu práce. Program je dále určen pro
organizace či neformální skupiny mladých lidí, kteří
se chtějí zapojit do aktivit rozvoje občanské společnosti.

Aktivita

Dobrovolnické projekty

Pracovní místa a stáže

Solidární projekty

rozpočet

2 400 453 EUR

242 144 EUR

227 551 EUR

přijaté žádostí

60

1

118

schválené žádosti

54

1

56

% úspěšnost

90 %

100 %

47 %
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AIA – Akademická informační
agentura
AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů
v zahraničí na základě mezinárodních smluv a dalších možnostech zahraničního studia. Přijímá a zpracovává žádosti o přiznání stipendia a komunikuje se
žadateli. Zároveň zpracovává a vystavuje Potvrzení
o VŠ studiu ve Východním bloku před rokem 1989.

Zpracované žádosti o stipendia

318

Letní kurzy

151

Studijní pobyty

75

Pobyty pro akademické pracovníky

28

Vzdělávací pobyty pro učitele a žáky v SRN

64

Zpracované žádosti o vystavení
Potvrzení o VŠ studiu před r. 1989
ve Východním bloku

114
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AKTION Česká republika – Rakousko
AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve
vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím
stipendií a projektů spolupráce. Vzhledem k omezením v souvislosti s covid-19 byly z 24 projektů
schválených pro rok 2020 realizovány pouze čtyři
projekty. Pět partnerských týmů se rozhodlo projekt
zrušit a 15 jich požádalo o dotaci pro rok 2021. Pro
rok 2021 bylo schváleno 24 projektů spolupráce. Dvě
rakouské stipendistky pobyt v ČR realizovaly (částeč-

ně online), jakož i jeden VŠ pedagog (plně online).
Z Letních škol slovanských studií se konala pouze
jedna, a to v Olomouci – za účasti čtyř studentek/tů
programu AKTION. Tři studentky/ti z Rakouska mají
rezervovánu účast v r. 2021. Většina z 26 vybraných
stipendistů z ČR na stipendijní pobyty v rozsahu 74
měsíců pobyt v letním semestru 2019/2020 v Rakousku realizovala. Z 18 vybraných stipendistů v rozsahu
57 měsíců na zimní semestr 2020/21 musela většina
odložit realizaci na semestr letní 2020/21.
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CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Programme
for University Studies) je středoevropský výměnný
univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. V akademickém roce
2019/2020 bylo 61 projektů z 80 schválených s účastí vysokoškolského pracoviště z České republiky,
v akademickém roce 2020/2021 je to 66 projektů
z 86 schválených.
V roce 2020 zareagovalo MŠMT rychle na doporučení Centrální kanceláře CEEPUS ohledně podpory zahraniční spolupráce v době omezené mobility

v souvislosti s opatřeními proti onemocnění covid-19
a Česká republika jako jedna z prvních umožnila zahraničním studentům a pedagogům mobilitu online
a blended (kombinovanou).
V akademickém roce 2019/2020 se směrem do
České republiky uskutečnilo celkem 342 mobilit (368,2
měsíců). Nejvíce studentů a pedagogů přicestovalo ze
Slovenska, Polska a Rumunska. Z České republiky do
zahraničí se uskutečnilo celkem 287 mobilit (286,5
měsíců). Stipendisté z České republiky vycestovali
nejčastěji do Rakouska, na Slovensko a do Maďarska.
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Fondy EHP
Program „Vzdělávání“, financovaný z třetího programového období Fondů EHP, umožňuje českým školám,
neziskovým organizacím a veřejným institucím pracujícím v oblasti vzdělávání možnost studijních pobytů
a stáží pro studenty i zaměstnance nebo intenzivní
projektové spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. K projektům zahájeným v roce
2019 se v srpnu 2020 připojilo dalších 38 projektů
schválených ve druhém kole výzev. Na podzim bylo
vyhlášeno již třetí kolo výzev k předkládání žádostí.
Příjemci grantů pokračují v realizaci svých projektů
navzdory pandemii covid-19 a souvisejícím protiepidemickým opatřením. Ta sice výrazně omezila cestování

do zahraničí i běžný chod škol v ČR i v partnerských
státech, příjemci však využívají možnosti prodloužení
projektového období až o 12 měsíců i na realizaci veškerých aktivit v online podobě. S pomocí moderních
technologií tak mohou pokračovat v přípravě nových
kurikul či metodik, setkávat se se zahraničními partnery i studenty ve virtuálním prostoru nebo pořádat
online výstavy či hybridní konference.

Projekty schválené ve druhém
kole výzev

38
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Program podpory českého
kulturního dědictví v zahraničí
(Krajané a Lektoráty)
Program se zabývá upevňováním povědomí o českém kulturním dědictví, a to především prostřednictvím vysílání lektorů českého jazyka na vysoké
školy v cizině, vysíláním učitelů k českým krajanským
komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů

v ČR. Program má dvě části: Krajanský vzdělávací
program a Lektoráty českého jazyka a literatury.
V souvislosti s pandemií covid-19 byla v roce 2020
výuka na všech pracovištích realizována převážně
online způsobem.

Krajanský vzdělávací program

Lektoráty češtiny v zahraničí

Vyslaní učitelé ke krajanským
komunitám

15

Obsazené lektoráty v akademickém
roce 2019/2020

35

Letní kurz českého jazyka pro
krajanyvýstupy a zprávy

60

Obsazené lektoráty v akademickém
roce 2020/2021

35

Kurz metodiky výuky češtiny
jako cizího jazyka

20

Studijní pobyty na veřejných
vysokých školách (počet semestrů)

30

60

Studium cizinců v ČR
Aktivity zajišťující vysokoškolské studium nebo
studijní pobyty cizinců-stipendistů na veřejných
vysokých školách v ČR v rámci zahraniční rozvojové

spolupráce (vládní stipendia) nebo na základě bilaterálních mezivládních smluv o spolupráci v oblasti
školství.

Vládní stipendisté na veřejných
vysokých školách

Pobyty na základě bilaterálních
mezivládních smluv

Celkem studovalo v roce* 2020

421

Celkem studovalo v roce* 2020

170

v českém jazyce

306

přijaté nominace na ak. rok ´20/´21

173

115

schválené nominace ak. rok ´20/´21

144

v anglickém jazyce

*kalendářním
(pozn. pro redakci: Na základě rozhodnutí MŠMT a MZV nebyla stipendijní nabídka pro akademický rok 2020/21 vyhlášena,
proto neuvádíme počty nominovaných vládních stipendistů.)
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Study in the Czech Republic
Iniciativa Study in the Czech Republic představuje
zahraničním uchazečům o studium Českou republiku
jako skvělou volbu pro vysokoškolské studium, kdy
vedle dalších benefitů klade důraz na ideální poměr
ceny a kvality studia a života v ČR. Nedílnou součástí
je také podpora českých vysokoškolských institucí
v jejich mezinárodních aktivitách.
V roce 2020 se iniciativa zaměřila na rozvoj odborných kompetencí vysokoškolských pracovníků
prostřednictvím série školení se zahraničními experty věnovaných online propagaci a prohloubení spolupráce se zástupci pracovní skupiny a kontaktní sítě
STUDY IN.
Byla vytvořena nová strategie značky STUDY
IN a základy národního absolventského programu
Czech Republic Alumni. Iniciativa zintenzivnila spolupráci s ambasadory a významně posílila aktivitu
v oblasti online propagace, ať už reklamou na sociálních sítích, portálech a vyhledávačích či spoluprací
s influencery. V rámci propojování komunity uchazečů, zahraničních studentů a absolventů organizovala řadu akcí a aktivit.

Počet virtuálních veletrhů
Počet online kampaní

16
8

Počet online a offline akcí pro
uchazeče, studenty a absolventy
(z toho 43 online)

47

Počet webinářů, seminářů,
networkingových akcí pro
vysoké školy (z toho 7 online)

10

Počet ambasadorů a absolventů
v databázi STUDY IN

285

Návštěvnost webových stránek
www.studyin.cz

337 350

Počet vydaných/aktualizovaných
informačních materiálů

3
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ECVET – Evropský systém kreditů pro
odborné vzdělávání a přípravu
ECVET zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní
mobility a podporuje spolupráci škol a podniků v ČR
i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní
kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení,
zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Podíl projektů mezinárodní
mobility s využitím ECVET

98,6 %

Počet členů národního
týmu expertů ECVET

6

Počet vydaných informačních
materiálů

1

Počet vydaných článků

8

Počet seminářů

2

Výzkumy

1

63

EPALE – Elektronická platforma pro
vzdělávání dospělých v Evropě
EPALE je celoevropská virtuální komunita pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých. V roce 2020
byla implementována úspěšná série webinářů Online

Akademie EPALE a kurz EPALE lektorských dovedností
II. Obě tyto aktivity významným způsobem ovlivnily
skokové navýšení počtu uživatelů platformy EPALE
v ČR.

Celkový počet zaregistrovaných
uživatelů v ČR

Počet webinářů realizovaných
v rámci Online Akademie EPALE

Počet nově zaregistrovaných
v roce 2020
Vydané dokumenty

1336

31

Počet účastníků

1368

Počet zhlédnutí na youtube

7818

+616*
68
69

Registrace do kurzů
Lektor I a Lektor II**

Vydané blogy

163

Lektorské minimum I

absolvovalo 1750

Vydané zprávy

129

Lektorské minimum II

absolvovalo 450

Zveřejněné / publikované události

*za rok 2020 se díky propagaci a online aktivitám podařilo během jednoho roku zdvojnásobit počet registrovaných uživatelů
platformy (původní počet byl za 6 let existence projektu)
**číslo je za celou existenci kurzu (není jistý přírůstek za rok
2020 u kurzu Lektor I, u kurzu Lektor II jsou čísla pouze za rok
2020 – kurz byl v tomto roce implementován)

2649 registrovaných
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eTwinning – Evropská online
platforma učitelů
Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních
škol v rámci EU. V jejím rámci realizují dvě a více
škol vzdělávací aktivitu na dálku prostřednictvím
digitálních technologií.

Infodata
Učitelé – nově zaregistrovaní 2020
Učitelé – počet zaregistrovaných celkem
Projekty – nové projekty v roce 2020
Projekty – celkový počet

Akce pro učitele
555
11600
567
9300

Žádosti o národní certifikát kvality

121

Udělené národní certifikáty kvality

74

Evropský certifikát kvality

40

Prezenční semináře

23

Webináře

36

E-learningové a tematické online kurzy

5
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Evropská jazyková cena Label
Evropská jazyková cena Label je ocenění inovativních projektů v oblasti výuky cizích jazyků. Vznikla
jako iniciativa Evropské komise na podporu multilingualismu v Evropě. Je realizována ve spolupráci
DZS a MŠMT.

4

Přihlášených

46

Oceněných

7

1

7

15
Zastoupení
institucí

12

18

17

Zastoupení
jazyků

2

7

1 1

7

MŠ

SOŠ

AJ

RJ

ZŠ

VŠ

NJ

slovanské j.

Gymnázium

ostatní

ŠJ

vícejazyčné
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Eurodesk – Evropská informační síť
pro mládež
Eurodesk umožňuje mladým lidem a pracovníkům
s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím týkajícím se nejen programů Erasmus+ a Evropský
sbor solidarity, ale také dalších evropských příležitostí určených pro mladé lidi. Síť partnerů Eurodesku uskutečnila v roce 2020 více než 90 akcí na
podporu informovanosti o evropských příležitostech
pro mládež.

Počet vydaných publikací / infografik

3

Počet partnerů Eurodesku v ČR

27

Počet Eurodesk center v Evropě

38

Počet partnerů Eurodesku v Evropě

1638
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Euroguidance – Evropská síť
pro podporu poradenství
Síť Euroguidance tvoří spolupracující centra ve 35
evropských zemích, jejichž cílem je podpora evropské
dimenze poradenství a mobility. Cílovou skupinou
jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, poradci působící v neziskovém sektoru
a další poskytovatelé těchto služeb. Centrum Euroguidance v letošním roce akcentovalo zejména aktivity
související s podporou virtuální a online spolupráce
v oblasti poradenství.

Počet vydaných publikací

6

Počet akcí (kulatých stolů, webinářů,
seminářů a konferencí)

15

Počet účastníků akcí (kulatých stolů,
webinářů, seminářů a konferencí)

620

Počet příkladů z praxe přihlášených
do Národní ceny kariérového poradenství

30
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Eurydice – Evropská informační síť
Evropská informační síť Eurydice poskytuje údaje
o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice v Evropě, a to především řídícím pracovníkům a odborníkům ve školství, ale i učitelům, studentům a široké
veřejnosti. Mezi hlavní výstupy sítě patří každoročně
aktualizované podrobné popisy evropských vzdělávacích systémů (v roce 2020 byla významně revidována
kapitola věnovaná Vzdělávání a péči v raném dětství),
tematické srovnávací studie (významná byla v roce
2020 zejména rozsáhlá analytická studie Equity in
school education in Europe: Structures, policies and
student performance) a další materiály (mimo řady
dalších také Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview

of major reforms since 2015). Popis českého vzdělávacího systému a vybrané publikace jsou k dispozici
i v českém překladu.

Studie vydané v roce 2020
Tematické studie

2

Pravidelně aktualizované výstupy a zprávy

7

Překlady studií do češtiny

3
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Barrande Fellowship Program
Barrande Fellowship Programme je bilaterální stipendijní program na podporu výměnných pobytů českých
a francouzských studentů doktorského studia. Ve
snaze rozvíjet a prohlubovat mezinárodní vědeckou
spolupráci program umožňuje doktorandům z českých
a francouzských univerzit navštívit vědecká pracoviště
v partnerské zemi nebo psát disertační práci pod společným vedením českého a francouzského vedoucího.

Zpracované žádosti o stipendium

63

Krátkodobé výzkumné pobyty

42

Doktorské studium pod dvojím
vedením (cotutelle)

21
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Učitelé Evropských škol
Síť Evropských škol umožňuje vzdělávání dětí pracovníků institucí Evropské unie a pracovníků ze stálých
reprezentací a dalších zastoupení v jejich národních
jazycích. Česká republika je do této sítě zapojena a vysílá
učitele a pedagogické pracovníky do sedmi škol v Bruselu (I, III, IV), Lucemburku (I, II), Mnichova a Varese.

Počet učitelů do 31. 8. 2020

23

Počet učitelů od 1. 9. 2020

23

část
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07

Ocenění
úspěšných
projektů,
Ceny DZS

V prosinci 2020 jsme ocenili nejlepší vzdělávací
projekty a aktivity v programech Erasmus+, CEEPUS,
Euroguidance, eTwinning, Evropský sbor solidarity
a Study in the Czech Republic Cenou DZS. Nominované
a oceněné projekty byly představeny v souborné publikaci
„Ceny DZS 2020 To nejlepší z mezinárodního vzdělávání“.
Z důvodů protipandemických opatření byly ceny předány
symbolicky online. Udílením cen vyzdvihujeme snahy
a nasazení realizátorů mezinárodních vzdělávacích
projektů, kteří přispívají k internacionalizaci českého
školství. Zároveň mohou oceněné i nominované úspěšné
projekty a aktivity inspirovat další instituce i jednotlivce.
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Erasmus+
školní vzdělávání
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o.
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Projekt spojil osm organizací z České republiky, Slovenska a Bulharska, jejichž cílem bylo plně integrovat děti
s různými vzdělávacími potřebami v mateřské škole.

eTwinning
Základní škola Hlučín, Hornická 7,
okres Opava, příspěvková organizace,
Jana Losíková
Let's get on board!
Žáci ze čtyř evropských zemí díky projektu poznávali
podobnosti i rozdílnosti jednotlivých zemí a národů,
jejich kulturu, jazyky i historii. Rozvíjeli vzájemnou
toleranci k odlišnostem a překonávání stereotypů
v chování a jednání.

Erasmus+
odborné vzdělávání
a příprava
Střední odborné učiliště stavební,
Plzeň, Borská 55
Keramici a kamnáři v Portugalsku
Projekt umožnil zahraniční mobility 18 žákům oborů
zaměřených na keramickou výrobu a kamnářství.
Cílem bylo podpořit žáky, kteří by příležitost získat
zahraniční zkušenost neměli, a zároveň povzbudit
obory, kterým bez aktivní podpory hrozí postupný
zánik.
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Erasmus+
vzdělávání dospělých

Erasmus+
mládež

Evropský sbor
solidarity

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE!
KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE!

proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Ambassadors of Love & Respect

Nadační fond ATYP
Autismus není vidět

Projekt založený na rozvoji, předávání a nastavování inovativních postupů v oblasti zpřístupňování
botanické zahrady široké veřejnosti s důrazem na
návštěvníky se speciálními potřebami.

Projekt reagoval na problematiku násilí v partnerských vztazích teenagerů a mladých dospělých. Jeho
hlavním inovativním přínosem bylo využití neformálních vzdělávacích metod, případových studií,
simulací, a především peer vzdělávání – vzdělávání
mladými dobrovolníky a dobrovolnicemi, tzv. ambasadory, kteří měli podobnou zkušenost jako sami
účastníci aktivit.

Projekt iniciovala skupina mladých lidí na spektru
autismu (nesrozumitelná formulace!) pod záštitou
Nadačního fondu ATYP. Hlavním cílem bylo upozornit
na problémy, kterým lidé s autismem čelí, a dodat jim
odvahu při řešení každodenních výzev.
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Erasmus+
vysokoškolské vzdělávání
Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
Mobility studentů mezi programovými
zeměmi Erasmus+
Studenti Erasmu vyplňují po návratu z mobility závěrečné zprávy, v nichž hodnotí svůj pobyt z různých
aspektů – akademických, praktických i z hlediska
podpory internacionalizace. Studenti přijíždějící na
Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno oceňují
zejména nadstandardní podporu, kterou jim instituce
poskytla při zodpovídání dotazů, řešení připomínek
a problémů, stejně jako pomoc při hledání ubytování
i pomoc s osobními problémy.

CEEPUS

Euroguidance

Ústav asijských studií Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy
Study of Religions (CZ 11)

Lucie Václavková
Facebooková skupina pro kariérové
poradce: Kariéroví poradci, koučové,
lektoři a další nadšenci CZ & SK

Projekt navazuje na starší předválečnou tradici
akademického studia náboženství v regionu střední
Evropy a obnovuje a vytváří síť kontaktů prostřednictvím mobilit studentů a pedagogů a oživuje tak
nedocenitelnou výměnu poznatků a zkušeností.

Facebooková skupina vznikla v listopadu 2018 s cílem
propojovat kariérové poradce a vytvořit prostor pro
vzájemnou podporu, rozvoj a růst. Umožňuje peer to
peer učení mezi poradci a společný kariérový rozvoj
(tzv. co-careering).
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Study in the Czech
Republic – počin v oblasti
internacionalizace
Masarykova univerzita, Středisko
Teiresiás
Zpřístupňování virtuálních konferencí
a seminářů pro mezinárodní účastníky
se sluchovým postižením
Cílem projektu bylo zpřístupnit závěrečnou konferenci projektu LangSkills mezinárodnímu publiku
složenému ze slyšících, neslyšících i nedoslýchavých
účastníků, jež využívají různé komunikační kanály
a jejich kombinace: mluvenou angličtinu, psanou angličtinu, mezinárodní znakový systém či své národní
znakové jazyky.

Study in the Czech Republic
– zahraniční absolvent
Emmanuel Selase Asamoah
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Emmanuel Selase Asamoah vystudoval doktorský
obor Management a ekonomika na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Aktuálně působí
na University of Professional Studies v Accře, kde
se stal nejmladším vedoucím Katedry podnikového
řízení. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí
a publikoval více než třicet článků v mezinárodních
vědeckých časopisech.

část
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Externí
kontroly
a audit

Klademe důraz především na vysokou kvalitu a úroveň našich
činností, zvyšování účinnosti a efektivity procesů, šetrný přístup
k životnímu prostředí a otevřenou komunikaci. Spokojenost
zainteresovaných stran i široké veřejnosti každoročně ověřujeme
interními i externími audity a kontrolami.
Certifikace

Externí kontrolní akce

Již od roku 2007 procházíme každoročně dozorovým a jednou za dva roky recertifikačním auditem
certifikačního orgánu, který slouží k vyhodnocování
efektivnosti nastaveného systému řízení kvality a od
roku 2015 také systému řízení bezpečnosti informací.
V roce 2020 prošel DZS úspěšně dozorovým auditem, který potvrdil, že systémy řízení jsou správně
implementovány a plně funkční.

V roce 2020 proběhlo 6 externích kontrolních akcí, ve
kterých jsou zahrnuty externí kontroly, audity, monitoringy a certifikace. Závěry z kontrol jsou vedením
organizace vždy vyhodnoceny a v případě potřeby
jsou přijímána nápravná opatření. Jejich plnění je
průběžně sledováno a reflektováno v rámci řízení rizik
organizace. V roce 2020 nezjistily externí kontroly
a audity žádné závažné nedostatky.

Interní audity
V průběhu roku byly realizovány 3 interní audity, jejichž
součástí bylo zhodnocení, zda je nastavený systém
v souladu s příslušnými předpisy, zda funguje efektivně ve smyslu prevence, zjišťování chyb, identifikování
nesrovnalostí, a zda je zajištěna zákonnost a řádnost
prováděných operací. Interním auditem byla ověřena
přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz

Instagram
instagram.com/dzs_cz/
instagram.com/studyintheczechrepublic/
Twitter
twitter.com/dzs_cz

www.dzs.cz
YouTube
bit.ly/DZStube
youtube.com/c/StudyintheCzechRepublic
LinkedIn
linkedin.com/company/dzs_cz/

Foto: shutterstock.com, istockphoto.com, depositphotos.com, pixabay.com, pexels.com

Kontakty

Facebook
facebook.com/dumzahranicnispoluprace
facebook.com/erasmusplusCR
facebook.com/mladezvakci
facebook.com/studyincz

