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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
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Základním posláním DZS je napomáhat
šíření evropské vzdělávací politiky v oblasti
celoživotního učení v souladu s národní politikou
vzdělávání, řádnou implementací evropských
vzdělávacích programů a plněním úkolů vyplývajících
z vládních usnesení, bilaterálních mezivládních smluv
a rozhodnutí MŠMT.

část

3

02

Cíle organizace
Hlavní priority DZS
pro rok 2018 byly:

Informační a mediální
kampaň podporující
mezinárodní mobilitu
mladých lidí

Celorepubliková kampaň na propagaci
mezinárodní mobility jako nedílné
součásti formálního i neformálního
vzdělávání mladých lidí. Motivace
a podpora výjezdu studentů středních
a vysokých škol a dalších skupin mladých
lidí, včetně osob se znevýhodněním
a omezenými příležitostmi. Propagace
mezinárodního vzdělávání jako důležitého
nástroje pro osobní rozvoj mladých lidí
a rozvoj jejich klíčových kompetencí
důležitých k uplatnění na trhu práce.
Zvýšení povědomí o existujících
formách mezinárodní mobility, včetně
dobrovolnických příležitostí. Podpora
virtuální mobility jako důležité
komplementární aktivity ke klasickým
mobilitám.

Podpora internacionalizace
škol a dalších
vzdělávacích institucí
v ČR prostřednictvím
mezinárodních projektů
a aktivit

Propagace mezinárodních projektů jako
prostředku k dosažení klíčových cílů
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
jako je zajištění kvality poskytovaného
vzdělávání, osobnostní a profesní rozvoj
účastníků a poskytovatelů vzdělávání,
příprava na pracovní uplatnění a podpora
motivace k celoživotnímu učení. Cílená
informační a propagační kampaň
pro žadatele v regionech zaměřená
na zapojení nových vzdělávacích
institucí (prvožadatelů). Poskytování
poradenství při výběru vhodných aktivit
a programů mezinárodní spolupráce
v závislosti na potřebách jednotlivých
škol a vzdělávacích institucí. Podpora
strategického přístupu vzdělávacích
institucí k rozvoji internacionalizace,
doplněná o přenos zkušeností a dobré
praxe ze zahraničí.

Diseminace výstupů
z realizovaných
mezinárodních projektů,
jejich dlouhodobá
udržitelnost a viditelnost

Šíření výsledků mezinárodních
vzdělávacích projektů s českou účastí
formou webového portálu. Informování
odborné i široké veřejnosti o přínosech
a dopadech mezinárodního vzdělávání na
instituce, jednotlivce i celou společnost.
Zajištění informovanosti o výsledcích
mezinárodních projektů prostřednictvím
pravidelného zveřejňování anotací
z projektů v médiích a na sociálních sítích.
Zviditelnění a sdílení konkrétních příkladů
dobré praxe prostřednictvím informačních
kampaní a dalších diseminačních akcí,
včetně pokračování série Erasmus
Talks (příběhy individuálních účastníků
programu Erasmus+).
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Propagace ČR jako
atraktivní studijní
destinace pro zahraniční
vysokoškolské studenty

Společné mezinárodní
aktivity ve spolupráci
s ostatními národními
agenturami Erasmus+
(TCA – Transnational
Cooperation Activities)

Systematická a cílená propagace českého
školství v zahraničí s cílem budovat tzv.
národní branding pod značkou Study in
the Czech Republic a zvyšovat povědomí
o ČR jako atraktivní studijní destinaci.
Organizace českého národního stánku
na vybraných veletrzích v perspektivních
zahraničních regionech a vytváření
sítě partnerských institucí v zahraničí,
které poskytují podporu při realizaci
zahraničních propagačních akcí (Česká
centra, zastupitelské úřady, lektoráty
českého jazyka atd.). Aktivní komunikace
a koordinace aktivit s vysokými školami
směřující k získávání zahraničních
studentů do českých i anglických
studijních programů na českých vysokých
školách.

Rozvoj a realizace společných
mezinárodních akcí, seminářů
a workshopů, které umožňují národním
agenturám Erasmus+ spolupracovat
a sdílet osvědčené postupy v rámci celé
Evropy. Hlavním cílem těchto aktivit
je zlepšit kvalitu a dopad programu
Erasmus+ na systémové úrovni. V roce
2018 se DZS kromě tradičních typů
aktivit (kontaktní semináře pro zájemce
o mezinárodní spolupráci) zapojil do
TCA aktivit v oblasti internacionalizace
v sektoru vysokoškolského a odborného
vzdělávání, profesionalizace učitelů ve
školním vzdělávání a sledování dopadu
a přínosu mezinárodních projektů
v oblasti mládeže, odborného vzdělávání
a vzdělávání dospělých.

Monitorování trendů
v mezinárodní mobilitě
studentů, učitelů a dalších
pracovníků vzdělávacích
institucí v ČR

Realizace systematičtější sady studií
a analýz pro zachycení přínosů a dopadů
mezinárodních mobilit, sledování důvodů
pro (ne)zapojení určitých skupin osob
a zjištění obecných postojů populace
k mezinárodní mobilitě. Sledování dopadu
mobilit na instituce i jednotlivce (realizace
fokusních skupin). Pravidelná aktualizace
souhrnné datové analýzy vývoje mobilit
v ČR s cílem zhodnocení stávajícího stavu
a trendů.

část
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Akce DZS
v roce 2018

V roce 2018 DZS uspořádal

13
5

konferencí

soutěží

a zúčastnil se

359
4

seminářů
a setkání

kampaně

22

veletrhů

6

Veletrhy

Zahraniční veletrhy
(účast v rámci iniciativy Study in the Czech Republic)

Tuzemské veletrhy
◾ GAUDEAMUS PRAHA
23.–25. 1. 2018, Praha
◾ VELETRH PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ ČESKÉ
ZEMĚDĚLSKÉ
UNIVERZITY
22. 2. 2018, Praha
◾ NGO MARKET
11. 4. 2018, Praha
◾ VELETRH VĚDY
7.–9. 6. 2018, Praha

◾ APAIE 2018
25.–29. 3. 2018 Singapur

◾ FPP EDU Media Latin America Tour
15.–16. 9. 2018 Bogota, Kolumbie

◾ EDUCA LIBEREC
11.–13. 10. 2018, Liberec

◾ Euro Asia Workshop
26.–28. 3. 2018 Istanbul, Turecko

◾ China Education Expo 2018
20.–21. 10. 2018 Peking, Čína

◾ Education and Career Fair 2018
19.–21. 4. 2018 Kyjev, Ukrajina

◾ China International Import Expo 2018
5.–10. 11. 2018 Šanghaj, Čína

◾ INTERNATIONAL DAY
VŠCHT
17. 10. 2018, Praha

◾ NAFSA 2018
27. 5.–1. 6. 2018 Philadelphia, USA

◾ Indian Subcontinent Virtual Fair
21. 1. 2018

◾ EAIE 2018
11.–14. 9. 2018 Ženeva, Švýcarsko

◾ Study in Europe Virtual Fair
28. 11. 2018

◾ GAUDEAMUS BRNO
23.–26. 10. 2018, Brno
◾ STUDY ABROAD FAIR
ČVUT
31. 10. 2018, Praha

◾ INTERNATIONAL DAY
TECHNICAL UNIVERSITY
OF LIBEREC
6. 11. 2018, Liberec
◾ VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
7.–9. 11. 2018,
České Budějovice
◾ UHK INTERNATIONAL
DAY
21. 11. 2018, Hradec Králové
◾ JOB CHALLENGE
21. 11. 2018, Brno
◾ SCHOLA PRAGENSIS
22.–24. 11. 2018, Praha
◾ HUMBOLDT BRIDGE
BUILDER – Market of
Opportunities
30. 11. 2018, Praha

7

Konference

◾ CEEPUS National Meeting / 23. 5. 2018,
Praha
Národní setkání kontaktních osob univerzitních
sítí a pracovníků zahraničních oddělení
vysokých škol, příklady dobré praxe, výměna
zkušeností.
◾ 10. společné setkání učitelů u krajanů
a lektorů češtiny v zahraničí / 2. 8. 2018,
Praha
Evaluace, setkání s představiteli Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
zahraničních věcí a bohemisty, výměna
zkušeností.
◾ Konference Erasmus+ k EU hodnotě
SOLIDARITA / 24. 9. 2018, Praha
Neformální konference k tématu solidarita
prostřednictvím mimoškolní práce s mládeží.
Síťovací setkání všech, kteří jsou aktivní v oblasti
humanitární pomoci a solidarity prostřednictvím
projektů Erasmus+ mládež s výhledy do nového
programu Evropský sbor solidarity.
◾ 10. ročník Národní ceny kariérového
poradenství 2018 / 27. 9. 2018, Praha
Ocenění příkladů dobré praxe v oblasti
kariérového poradenství za rok 2018, výměna
zkušeností.
◾ Konference k mezinárodní dimenzi
programu Erasmus+ vysokoškolské
vzdělávání / 2. 10. 2018, Praha

Konference určena řešitelům, koordinátorům
či partnerům centralizovaných projektů
v oblasti vysokoškolského vzdělávání:
Budování kapacit, Společné magisterské
studium Erasmus Mundus, Jean Monnet
a Znalostní aliance.
◾ Konference EPALE na téma Sociální
inovace a vzdělávání dospělých /
9. 10. 2018, Brno
Podpora tématu sociálních inovací i sociálního
podnikání v oblasti vzdělávání dospělých,
výměna zkušeností, networking.
◾ Erasmus Days 2018 / 12.–13. 10. 2018, ČR
Na 70 českých škol a dalších institucí
a organizací se zapojilo do Erasmus Days, aby
sdílelo své zkušenosti s programem Erasmus+.
Patronaci nad touto iniciativou převzal
předseda Evropského parlamentu Antonio
Tajani. Jednotlivé akce měly různou formu od
prezentací a besed přes soutěže a propagaci na
sociálních sítích až po tvůrčí dílny, představení
a výstavy. Zároveň byla vyhlášena soutěž
o nejzdařilejší tuzemskou akci. Vítěz byl
odměněn 6. prosince na slavnostním předávání
v kulturním centru La Fabrika v Praze. Smyslem
iniciativy Erasmus Days je zvýšit povědomí
o pozitivním dopadu tohoto evropského
vzdělávacího programu a inspirovat zájemce,
aby využili možnosti, které Erasmus+ nabízí.

◾ Tematická konference
Přenos a rozvoj kulturního dědictví
v projektech Erasmus+ odborné
vzdělávání a příprava / 18. 10. 2018, Praha
Konference uspořádaná u příležitosti oslav
Evropského roku kulturního dědictví. Hlavním
tématem byly stáže v odborném vzdělávání
a jejich vliv na přenos kulturního dědictví.
Setkání odborníků s příklady dobré praxe,
ukázky tradičních dovedností, téma spolupráce
s partnery na Slovensku.
◾ Národní konference Erasmus+/eTwinning
/ 18.–20. 10. 2018, Plzeň
Konference pro zástupce škol a další odborníky
z oblasti školního vzdělávání, výměna
zkušeností, příklady dobré praxe, odborné
workshopy.
◾ Zahajovací konference Evropského týdne
odborných dovedností / 5. 11. 2018, Praha
Zahájení 3. ročníku kampaně Evropský týden
odborných dovedností. Cílem kampaně bylo
zviditelnit oblast odborného vzdělávání
a přípravy na celoevropské úrovni. Setkání
odborníků z tohoto sektoru, výměna dobré
praxe, ocenění žáků, soutěž pro účastníky.
◾ CZEDUCON / 7.–8. 11. 2018, Praha
Historicky první ročník fóra mezinárodního
vysokoškolského vzdělávání – CZEDUCON
2018. Akce proběhla v Praze ve Slovanském

◾

◾

◾

◾

domě a zúčastnilo se jí přes 350 odborníků na
internacionalizaci ve vysokoškolském sektoru
z Česka i zahraničí.
Konference Mládež nejen sobě /
12.–13. 11. 2018, Brno
Druhý ročník konference pro všechny, kteří se
věnují mimoškolní práci s mládeží. V roce 2018
za účelem zahájení programu Evropský sbor
solidarity a zviditelnění úspěšných výsledků
projektů Erasmus+ mládež.
Umění žít spolu / 24.–25. 11. 2018, Praha
Třetí ročník konference pro středoškoláky,
který má za cíl povzbudit mladé lidi
k aktivnímu zapojení ve společnosti, v roce
2018 zejména s inspirací pro realizaci vlastních
projektů v programech Evropský sbor solidarity
a Erasmus+ mládež. Letošním tématem bylo
evropské kulturní dědictví. Konference se
zúčastnilo 64 mladých lidí.
Zahajovací konference Fondů EHP
2014–2021: Program Vzdělávání /
28. 11. 2018, Praha
Oficiální zahájení a představení programu
Vzdělávání široké odborné veřejnosti.
Ceny DZS / 6. 12. 2018, Praha
Předávání ocenění nejlepším projektům
v programu Erasmus+, eTwinning,
Euroguidance, CEEPUS, v kampani Erasmus
Days a vítězné fotografii v soutěži DZS.
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Zahraniční
konference

Odborné vzdělávání
a příprava

Školní vzdělávání
◾ Conference on the Future of Erasmus+ /
18. 6. 2018, Brusel
Konference zaměřená na budoucnost
programu Erasmus+ v novém programovém
období 2021–2027.

◾ Final MENTEP Conference /
26.–27. 3. 2018, Brusel
Závěrečná konference evropského projektu
MENTEP zaměřeného na rozvoj digitálních
kompetencí učitelů, v rámci něhož byl vytvořen
volně dostupný online sebehodnotící nástroj
pro učitele a byla exaktně ověřena jeho
účinnost.
◾ eTwinning School: a new learning
organisation / 14.–16. 5. 2018, Řím
Konference pro ředitele škol oceněných titulem
eTwinningová škola. Cílem konference bylo
podpořit tento nový formát eTwinningového
ocenění, umožnit setkání těchto škol, sdílet
první zkušenosti se spoluprací školních týmů
v rámci eTwinningu.
◾ 3rd Scientix Conference /
4.–6. 5. 2018, Brusel
Konference na podporu přírodovědného
a technického vzdělávání.
◾ eTwinning Annual Conference /
25.–27. 10. 2018, Varšava
Výroční konference aktivity eTwinning,
jejíž stěžejní součástí byl workshop s cílem

zmapovat pozici eTwiinningu ve vzdělávacím
systému jednotlivých zemí a možnosti
uznávání práce učitelů na mezinárodních
vzdělávacích projektech.
◾ Annual Conference EMINENT /
13.–14. 12. 2018, Lisabon
Výroční konference sdružení European
Schoolnet (EUN) je určena primárně pro
odborníky ve vzdělávání, aby mohli diskutovat
aktuální otázky školství na dané téma (v roce
2018 New Models for Developing Teachers’
Competences).

◾ Annual ECVET Forum 2018 – Using ECVET
for long-duration mobility /
14.–15. 6. 2018, Sofia
Tématem každoročního výročního
celoevropského ECVET Fora bylo využití ECVET
pro dlouhodobé mobility.
◾ 2018 European Vocational Skills Week /
5.–9. 11. 2018, Vídeň
Hlavním obsahem konference byla
rekapitulace dosavadního vývoje v sektoru
odborného vzdělávání v Evropě a jednotlivých
evropských zemích; představeny byly také
nejdůležitější trendy ovlivňující vývoj do
budoucna.
◾ ECVET Experts Conference: Higher VET in
Europe – Visions for the future /
22. 11. 2018, Vídeň
Konference ECVET expertů na téma vyšší
odborné vzdělávání, příklady z praxe a vize
budoucnosti odborného vzdělávání z hlediska
zajištění kvality, kreditových systémů a potřeb
nových oborů.
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Vysokoškolské
vzdělávání
◾ EEA Grants Norway Grants – PO/DPP
seminar / 12.–15. 3. 2018, Bodø
Jednalo se o 7. konferenci pro norské
vysoké školy, která byla zaměřena na
internacionalizaci, digitalizaci, sociální
zodpovědnost a 17 globálních cílů UNESCO.
◾ Erasmus Going Digital Conference /
24. 4. 2018, Budapešť
V rámci konference byl představen proces
digitalizace programu Erasmus+, jeho vývoj
a jeho dílčí části, jako jsou Erasmus Without
Papers, aplikace E+ a Online Learning
Agreement.
◾ Erasmus: what´s next? European States
General 2018 / 8.–10. 5. 2018, Řím
Konference byla zaměřena na prezentaci
studentských návrhů ohledně možností
budoucího vývoje programu Erasmus+.
◾ ERACON 2018 - Erasmus Congress and
Exhibition / 8.–12. 5. 2018, Murcía
Konference pořádaná Evropskou asociací
institucionálních koordinátorů programu
Erasmus (EAEC) se zaměřovala na aktuální
témata jako pracovní stáže, problémy
s ubytováním, Erasmus Without Paper,
Social Erasmus, využití studentů po návratu,
vzdělávací aktivity a integrace pro uprchlíky.
◾ The 6th International Workshop
on Surface Engineering & The 3rd
International Workshop on Applied and
Sustainable Engineering /
4.–7. 6. 2018, Koszalin
Týdenní letní škola pro doktorandy a pedagogy
z České republiky, Kosova, Německa, Polska,

Vzdělávání
dospělých
Rumunska a Slovenska, kterou pořádala
Technická Univerzita Koszalin.
◾ Erasmus Going Digital – Conference and
Workshop / 18. 10. 2018, Barcelona
Cílem konference pořádané Erasmus University
Foundation (EUF) bylo informovat o stavu
zavádění digitálních nástrojů (Erasmus+
Dashboard, Online Learning Agreement,
European Student Card, aplikace E+) pro
administraci programu Erasmus+.
◾ Central European Joint Infoday on
Centralised Actions of the Erasmus+
Programme / 18.–19. 10. 2018, Bratislava
Konference primárně určena pro koordinátory
a příjemce grantu zahrnující představení
centralizovaných aktivit v oblasti VŠ
vzdělávání programu Erasmus+ (Budování
kapacit, Jean Monnet, Erasmus Mundus,
Znalostní aliance). Dále byl představen
projekt Evropských univerzit a spolupráce
v rámci programu Erasmus+ ve vybraných
partnerských zemích (Alžírsko, Bosna
a Hercegovina a Kyrgyzstán).
◾ Hochschultagung / 20. 11. 2018, Vídeň
Každoroční setkání pracovníků OeAD, BMBWF,
zahraničních oddělení VŠ, FH, PH
a spolupracujících institucí.

◾ Brána jazyků a literatury otevřená /
10. 5. 2018, Bělehrad
Konference s tématem historie a současnosti
české menšiny v Srbsku, o českých krajanských
spolcích a školách a českých učitelích v Srbsku.
◾ Národná cena kariérového poradenstva
2018 / 17.–18. 9. 2018, Bratislava
Konference spojená se slavnostním vyhlášením
výsledků soutěže a předáním cen. Na
konferenci byl představen i průběh a ocenění
české soutěže NCKP 2018.
◾ Konference IAEVG / 1.–4. 10. 2018, Göteborg
Největší světová konference věnující se tématu
poradenství napříč různými oblastmi (svět
práce, vzdělávání odborné a akademické aj.).
◾ Konference EPALE / 14.–16. 10. 2018,
Budapešť
Konference na téma vzdělávání dospělých po
roce 2020, platforma EPALE a její možnosti
v kontextu potřeby sektoru vzdělávání
dospělých.
◾ Crossborder seminář na téma „Guidance
and counselling in the school curriculum“
/ 12.–14. 11. 2018, Bukurešť
Největší akce sítě Euroguidance, dvoudenní
tematická konference zahrnující aktivní vstupy
z 11 zapojených zemí k tématu poradenství na
školách.
◾ Studijní návštěva Euroguidance
a Konference „Seminário de Psicologia da
Educação“ / 2.–7. 12. 2018, Lisabon/Braga
Studijní cesta pro výherce NCKP 2018;
dvoudenní konference s tématem poradenství
ve školách.

Mládež
◾	Youth European Training Strategy (ETS)
conference / 26.-28. 3. 2018, Meinz
Konference pro všechny aktéry v oblasti
mimoškolní práce s mládeží k cílům a dopadům
Evropské vzdělávací strategie v kontextu
projektových aktivit programu Erasmus+
mládež.
◾ RAY konference / 22.–24. 5. 2018,
Strasbourg
Konference k vyhodnocení výstupů z měření
dopadů participativních projektů – interpretace
a konfrontace výsledků výzkumu společně
s účastníky projektů a dopadových šetření.
◾ SPI Harvesting Conference /
19.–22. 6. 2018, Cascais
Konference, jejímž cílem bylo „sklidit“
a zhodnotit výsledky a zkušenosti, kterých se
v rámci spolupráce a aktivit SPI podařilo za
uplynulé dva roky dosáhnout.
◾	Learning by Leaving / 20.–21. 11. 2018, Kolín
Konference sítí EURES, Euroguidance,
Eurodesk a EUROPASS, která měla za cíl využít
společného potenciálu a společných cílů těchto
sítí v budoucí kooperaci napříč zeměmi.
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semináře
a setkání

Semináře

Školení

Ostatní

včetně online webinářů
Školní vzdělávání

setkání, monitorovací návštěvy…

127

Školní vzdělávání

6

Školní vzdělávání

5

Odborné vzdělávání
a příprava

15

Odborné vzdělávání
a příprava

4

Odborné vzdělávání
a příprava

17

Vysokoškolské
vzdělávání

18

Vysokoškolské
vzdělávání

5

Vysokoškolské
vzdělávání

15

Vzdělávání dospělých

22

Vzdělávání dospělých

4

Vzdělávání dospělých

15

Mládež

24

Mládež

Mládež

45

36
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Soutěže

Fotosoutěž

Výtvarná soutěž

Stopa člověka v dějinách
lidstva

Kamarád cizinec aneb
zvyklosti jeho země

◾ zasláno přes 200 fotografií
◾ autor nejlepší fotografie byl
oceněn na Cenách DZS

◾ soutěž probíhala v období od 1. 9.
do 13. 10. 2018
◾ obdrženo 78 soutěžních příspěvků
◾ 10 oceněným žákům byl zaslán
certifikát DZS

Studentská
soutěž

Soutěž na
Instagramu

Soutěž na
Instagramu

Objev svůj talent

#cestofail

Taky to dáš aneb
neboj se a vyjeď!

◾ soutěž pro žáky odborných škol,
kteří vyjeli na stáž Erasmus+
◾ oceněny byly foto příspěvky,
které získaly nejvíce "lajků" na
Instagramu
◾ předání cen proběhlo 5. 11. 2018 na
Zahajovací konferenci Evropského
týdne odborných dovedností

◾ soutěž pro mládež pod záštitou
české kanceláře Eurodesku
od 13 do 30 let, ve které měli
zaznamenat své cestovní
nepovedené zážitky
◾ zasláno bylo celkem 64 příspěvků

◾ soutěž určena pro studenty
vysokých škol, kteří absolvovali
zahraniční pobyt
◾ tvorba koláže o překonání obav
před zahraniční cestou za studiem
či pracovní stáží
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Kampaně

Evropský týden odborných
dovedností 2018

Evropská kampaň
Time to Move

Kampaň k ukončení Evropské
strategie pro mládež

Ve dnech 5.– 9. 11. 2018 se konal 3. ročník Evropského týdne
odborných dovedností, který vyhlašuje Evropská komise. Cílem
akcí, které se konají v tomto týdnu v celé Evropě je předvést
vynikající úroveň a kvalitu odborného vzdělávání a přípravy.
Organizace spojené s odborným vzděláváním již třetím rokem
představily možnosti, které toto vzdělávání nabízí.
V ČR proběhlo více než 20 konferencí, výstav, workshopů
a dnů otevřených dveří v organizacích spojených s oblastí
odborného vzdělávání.

Celoevropská kampaň podporující mobility. V rámci této kampaně
regionální partneři Eurodesku pořádali akce různého formátu, které
měly mladé lidi seznámit s možnostmi, jak díky různým programům
mohou získat nové zkušenosti, procvičit si cizí jazyk a zároveň
získat nové kompetence.

V rámci končící Evropské strategie pro mládež národní centrum
a regionální partneři Eurodesku pořádali akce po celé České
republice na deset témat této strategie – Zaměstnanost, Sociální
inkluze, Participace ve společnosti, Vzdělávání, Zdraví a životní styl,
Dobrovolné aktivity, Mladí a svět, Kreativita a kultura.
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STUDUJ STÁŽUJ
VYJEĎ.CZ

Studuj. Stážuj.
Vyjeď
◾ Studuj. Stážuj. Vyjeď je celorepubliková
kampaň na podporu výjezdů do zahraničí.
Jejím cílem je oslovit mladé lidi a zvednout
novou vlnu zájmu především o zahraniční
studijní pobyty a pracovní stáže.
◾ Kampaň využívá motiv obav, které studenti
před výjezdem často mají – z neznalosti
cizího jazyka, z nedostatku financí, odloučení
od rodiny a přátel atd. – a vyvrací je
protiargumenty, jak se vše dá zvládnout.
◾ Protagonisté kampaně jsou i skuteční
absolventi výjezdů, kteří v zahraničí možná
zažili pár trapasů, ale především získali
neocenitelné zkušenosti.
◾ Obavy pomáhá rozptýlit i seriál tří
video-průvodců, který divákům představí
studentský život v Berlíně, Stockholmu
a Bordeaux.
◾ Součástí kampaně je nová webová stránka
vyjed.cz. Zájemci o zahraniční studium,
pracovní stáž nebo dobrovolnické aktivity
zde najdou základní informace o tom, kam
a jak vyjet.

Neuměla jsem
jezdit na kole…
V Amstru

STUDUJ STÁŽUJ
VYJEĎ.CZ

Když jsem řekl
„I think“, poslali
mě zpívat

STUDUJ STÁŽUJ
VYJEĎ.CZ

Hlásila jsem
se na roli
do animáku

STUDUJ STÁŽUJ
VYJEĎ.CZ

„Holčičí sauna“
jsem finsky
neuměl

část
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Publikace, tištěná
a elektronická
média
DZS oslovuje a motivuje cílové skupiny
k zapojení do mezinárodních vzdělávacích
programů prostřednictvím tištěných
i elektronických médií. Využívá k tomu jak titulů
specializujících se na danou oblast vzdělávání,
tak celorepublikových deníků s přílohami či
rubrikami o vzdělávání.

100

článků

Sociální sítě

k aktivitám programu Erasmus+ vyšlo v různých
tištěných titulech, v online médiích nebo
na vzdělávacích webech

Dům zahraniční spolupráce propagoval svou
činnost prostřednictvím pěti oficiálních
facebookových profilů (Erasmus+ Česká republika,
Dům zahraniční spolupráce, Eurodesk & Erasmus+
mládež a Study in the Czech Republic) a na
Instagramu, Twitteru i YouTube

13

2

tiskových zpráv

zorganizované snídaně
pro novináře

15

VYDANÉ
PUBLIKACE

Publikace
◾ Češi ve světě 4, Chorvatsko
◾ ECVET – Obsahová analýza závěrečných zpráv projektů
KA1 (Výzva 2014–2017)
◾ Evropská jazyková cena Label 2018
◾ Hodnotové konflikty v regionu mezi Odrou a Dunajem
◾ Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže
s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež
◾ Krajiny češtiny č. 10
◾ Kulturní dědictví in eTwinning
◾ Navrhni projekt!
◾ Procestuj Evropu!
◾ Sborník NCKP 2017

◾ Strukturovaný dialog a participace mládeže
◾ Udržitelné vzdělávání dospělých ve vztahu
k přistěhovalectví a azylu
◾ Zažij svět!
◾ Catalogue of Higher Education Institutions in the Czech
Republic (USB)
◾ Information on Lifelong Guidance system in the Czech
Republic
◾ Mid-term Evaluation of the Use of ECVET within the
Erasmus+ programme
◾ The National Career Guidance Awards 2017
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LETÁKY,
NEWSLETTERY,
Mozaika

Letáky

Newslettery

Čtvrtletník Mozaika

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

◾ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ – duben, květen, červen,
červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec
◾ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – březen, červen, září, prosinec

◾
◾
◾
◾

Pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ
Pro mládež 13–30 let a pracovníky s mládeží
Pro zaměstnance a studenty VOŠ
Studium a stáže v zahraničí pro studenty VŠ
Pro zaměstnance VŠ
Pro organizace aktivní ve vzdělávání
Pro sportovní organizace
Evropský sbor solidarity
Fondy EHP
Eurodesk
Člověče, poraď se!
Study in the Czech Republic - španělsky
Study in the Czech Republic - anglicky
MENTEP

Mozaika jaro
Mozaika léto
Mozaika podzim
Mozaika zima

část
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Ocenění úspěšných
projektů Erasmus+
Ceny DZS
Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší letošní
projekty v programech Erasmus+, CEEPUS,
Euroguidance a eTwinning. Při této příležitosti také
představil organizátora nejlepší české akce v rámci
evropské kampaně Erasmus Days. Udílením Cen
DZS chce Dům zahraniční spolupráce ocenit snahy
a nasazení realizátorů mezinárodních vzdělávacích
projektů, kteří často i ve svém volném čase přispívají
k internacionalizaci českého školství a zpřístupňují
zahraniční zkušenosti lidem, kteří by jinak tuto možnost
neměli.

Erasmus+
školní vzdělávání

Erasmus+ odborné
vzdělávání a příprava

Let’s Walk and Learn – Education via Tourist
Paths in Europe
Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně
prospěšná společnost

Vzděláváme se pro lepší budoucnost – praxe
žáků SOU a PrŠ v zahraničí
Střední odborné učiliště a Praktická škola
Kladno-Vrapice, příspěvková organizace

Erasmus+
vysokoškolské vzdělávání
Intercultural Communicative Competence –
A Competitive Advantage for Global
Employability
České vysoké učení technické v Praze

Erasmus+
vzdělávání dospělých
ECEtt Erasmus+ Mobility
Magdaléna, o.p.s.

Erasmus+ mládež
A Bee See Project – learning community life
from the bee collective
Rodinné centrum Srdíčko z.s.
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eTwinning

Projekt univerzitní
sítě CEEPUS

Culture and History without Borders
Základní škola Přimda, okres Tachov,
příspěvková organizace.

Design, Implementation and Use of Joint
Programs Regarding Quality in Manufacturing
Engineering (RO-58)

Erasmus Days
Dobrodružství s Erasmem
Mendelova střední škola Nový Jičín

◾ České vysoké učení technické v Praze,

Fakulta strojní

◾ Vysoká škola báňská – Technická univerzita

Euroguidance
Tréninky dospělosti – blok PRÁCE
Spolu dětem o.p.s.

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění
a montáže
◾ Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
◾ Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta
strojního inženýrství

Fotosoutež
Oceněn byl také vítěz jubilejního desátého
ročníku fotosoutěže DZS pan Zdeněk
Hendrych.

část
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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.

V roce 2018 DZS realizoval
následující výzkumy a studie
◾ Kvantitativní výzkum povědomí o mobilitách
a mobilitních programech mezi českou
veřejností
◾ Kvantitativní výzkum dopadů projektů
Erasmus+ na instituce, formou dotazníkového
šetření koordinátorů, pro sektory školního
vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravu
◾ Skupinové rozhovory mapující přínosy
a překážky zahraničních mobilit pro
jednotlivce napříč sektory (kvalitativní studie)

◾ Pilotní analýza podílu výjezdů na
absolventech VŠ
◾ Pilotní analýza závěrečných zpráv
vyjíždějících VŠ studentů
◾ Zapojení do mezinárodní studie VET Tracer
Study, zkoumající dopady zahraničních stáží
na žáky, studenty a absolventy odborných
škol; realizace kvantitativní části

část
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Programy
Vzdělávací programy, které má Dům zahraniční
spolupráce v gesci, jsou velmi rozmanité a pokrývají
různé oblasti vzdělávání. Na těchto stránkách se Vám
představí mezinárodní programy a aktivity, které
nabízejí podporu ve všech oblastech vzdělávání.
Jejich cílovou skupinou jsou nejen tuzemské školy
a jiné vzdělávací instituce a jejich žáci a studenti, ale
podporují také studium zahraničních studentů v ČR
a působení českých učitelů v zahraničí.

21

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.

Projekty
mobility osob*
Rozpočet v EUR

Strategická
partnerství

1 937 065

Rozpočet v EUR

4 843 637

Přijaté žádosti

271

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

113

Schválené
žádosti
+ 91 partnerských škol

Úspěšnost

41,7 %

* zahrnuje zaměstnance MŠ, ZŠ, SŠ
(učitelé, nepedagogičtí pracovníci)

123
65

Úspěšnost

52,8 %
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Erasmus+
odborné
vzdělávání
a příprava

V rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava mohou střední
a vyšší odborné školy, učiliště a další organizace vyslat své žáky a pracovníky
do partnerských organizací na praktickou stáž nebo mohou spolupracovat na
mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery,
zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Projekty
mobility osob*
Rozpočet v EUR

Strategická
partnerství

9 511 922

Rozpočet v EUR

2 260 678

Přijaté žádosti

317

Přijaté žádosti

37

Schválené žádosti

124

Schválené žádosti

13

Úspěšnost

39,1 %

Úspěšnost

35,13 %

Erasmus+ Certifikát
mobility v odborném
vzdělávání a přípravě
Přijaté žádosti
Schválené žádosti
Úspěšnost

13
5
38,5 %

* zahrnuje žáky a pracovníky
v odborném vzdělávání a přípravě
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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.

Individuální mobilita mezi
programovými zeměmi*
Rozpočet v EUR

20 274 893

Žádost o akreditaci
konsorcií
Přijaté žádosti

1
1

Přijaté žádosti

67

Schválené žádosti

Schválené žádosti

67

Úspěšnost

Úspěšnost

100 %

Individuální mobilita
mezi programovými
a partnerskými zeměmi*
Rozpočet v EUR

4 160 891
28

Přijaté žádosti

17

Schválené žádosti
Úspěšnost

100 %

60,7 %

* zahrnuje studenty a zaměstnance
vysokoškolských institucí

Strategická
partnerství
Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti
Schválené žádosti
Úspěšnost

1 455 719
16
7
44 %
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Erasmus+
vzdělávání
dospělých

V rámci 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 krátkodobých 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.

Projekty
mobility osob*
Rozpočet v EUR

Strategická
partnerství

307 956

Rozpočet v EUR

2 207 318

Přijaté žádosti

46

Přijaté žádosti

27

Schválené žádosti

23

Schválené žádosti

13

Úspěšnost

50 %

* zahrnuje vzdělavatele a management
organizací vzdělávající dospělé

Úspěšnost

48 %
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Erasmus+
mládež

Sektor mládeže programu Erasmus+ se zaměřuje na podporu neformálního
vzdělávání, která je určena 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 2018 se zaměřoval na aktivity
formou mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických projektů, aktivit
zaměřených na rozvoj kompetencí pracovníků s mládeží a strukturovaného
dialogu a stejně tak na budování kapacit organizací pracujících s mladými lidmi.

Projekty mobility osob
Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti

3 559 287
466
147

Schválené žádosti
Úspěšnost

Strategická partnerství

32 %

Strukturovaný dialog
Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti
Schválené žádosti
Úspěšnost

177 845
25
6
24 %

Rozpočet v EUR

1 209 014

Přijaté žádosti

34

Schválené žádosti

10

Úspěšnost

29 %
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Evropský
sbor
solidarity

Evropský sbor solidarity byl zahájen v roce 2018. Umožňuje mladým lidem ve věku
18–30 let získat zkušenosti, rozvinout schopnosti a zároveň poskytuje příležitost
pomáhat potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se
o vytvoření inkluzivnější společnosti. Evropský sbor solidarity je příležitostí pro mladé
lidi hledající dobrovolnickou či zaměstnaneckou zkušenost či pro organizace, které chtějí
zapojit mladé lidi do činností zaměřených na prospěch občanů a společnosti jako celku.

Dobrovolnická
partnerství

Dobrovolnické
projekty

Rozpočet v EUR pro dobrovolnická partnerství i projekty
Přijaté žádosti

8

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

7

Schválené žádosti

88 %

Úspěšnost

Solidární projekty
Rozpočet v EUR

Úspěšnost

719 956
14
8
57 %

Pracovní místa a stáže

174 163

Rozpočet v EUR

190 104

Přijaté žádosti

19

Přijaté žádosti

5

Schválené žádosti

13

Schválené žádosti

4

Úspěšnost

68 %

Úspěšnost

80 %
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Evropská
jazyková
cena Label

Iniciativa Evropské komise zaměřená na
podporu multilingualismu v Evropě spojená
s oceněním inovativních projektů v oblasti
výuky cizích jazyků a realizovaná ve
spolupráci DZS a MŠMT.

Evropská
jazyková cena
Label v roce 2018
Přijaté žádosti
Oceněné projekty

40
8
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AKTION
ČR –
Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko,
spolupráce ve vědě a vzdělávání, je
program pro podporu bilaterální spolupráce
v terciárním sektoru prostřednictvím
stipendií a projektů spolupráce.

Projekty spolupráce
s rakouskými
univerzitami

Individuální stipendia
pro uchazeče z ČR
do Rakouska

Přijaté žádosti

36

Přijaté žádosti

71

Schválené žádosti

33

Schválené žádosti

61

Individuální stipendia
pro uchazeče z Rakouska
do ČR

Rozpočet
programu

Přijaté žádosti

14

6,324 mil. Kč

Schválené žádosti

11

248 059 EUR
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CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange
Programme for University Studies)
je středoevropský výměnný program
zaměřený na regionální spolupráci univerzit.

Projekty sítí vysokých
škol v akademickém roce
2017/2018*

Projekty sítí vysokých
škol v akademickém roce
2018/2019

Přijaté žádosti

79

Přijaté žádosti

78

Schválené žádosti

69

Schválené žádosti

62

* jedná se o projekty s nejméně jednou
zapojenou českou vysokou školou
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FONDY EHP

Program „Vzdělávání“, financovaný z třetího programového
období Fondů EHP, nabízí 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. Během
roku 2018 došlo k podpisu několika klíčových dokumentů.
Nejdůležitější z nich byla Programová dohoda umožňující
vyhlášení prvních výzev k předkládání projektu.

Přidělený rozpočet
(včetně národního
spolufinancování)
Fondy EHP
2014-2021

7,6 mil EUR
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AIA
Akademická
informační
agentura

Informuje o nabídkách stipendijních pobytů
v zahraničí na základě mezinárodních smluv
a dalších možnostech zahraničního studia.

Zpracované žádosti
o stipendia
Přijaté žádosti
* týká se žádostí v režimu
„Výběrová řízení“

458*
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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 dvě a více škol z různých zemí
realizují prostřednictvím digitálních technologií
vzdělávací aktivitu na dálku.

Zaregistrovaní učitelé
na portálu eTwinning
Nově zaregistrovaní
Celkem

Realizované
projekty

844
10 179

872

Národní
certifikát kvality
Přijaté žádosti
Schválené žádosti

Udělené národní
ceny eTwinning

170
96

9
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ECVET

Evropský
systém kreditů
pro odborné
vzdělávání
a přípravu
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 výsledků 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

100 %

Počet členů národního
týmu expertů ECVET

7

Počet vydaných
informačních materiálů

2

Počet vydaných článků

9

Počet webinářů

2
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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 mezinárodních smluv
o spolupráci v oblasti školství (stáže).

Vládní stipendisté na
veřejných vysokých
školách
Zahájení studia

115

Celkem studuje

449

Nominace –
vládní stipendia

Nominace –
stáže

Přijaté nominace

296

Přijaté nominace

163

Schválené nominace

150

Schválené nominace

143
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Study in
the Czech
Republic

Iniciativa Study in the Czech Republic cílí na
zahraniční studenty, kterým představuje Českou
republiku jako ideální destinaci pro absolvování
vysokoškolského studia. Nedílnou součástí
iniciativy je také podpora českých vysokoškolských
institucí v jejich mezinárodních aktivitách.

10

Počet veletrhů
Návštěvnost
webových stránek
www.studyin.cz

155 263

Počet vydaných/
aktualizovaných
informačních materiálů

5
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Eurydice
Evropská
informační síť

Úkolem evropské informační sítě Eurydice je poskytovat informace o vzdělávacích
systémech a o vzdělávací politice v Evropě, a to především řídícím pracovníkům
a odborníkům, ale i učitelům a studentům a široké veřejnosti. Aktivity sítě Eurydice
jsou administrovány Evropskou komisí a implementovány Výkonnou agenturou
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). Výstupy Eurydice a další
informace jsou zdarma dostupné na centrálním webu i na českých webových
stránkách.
České oddělení se na základě plánu schváleného EK a podle pokynů Evropského
oddělení Eurydice zabývá sběrem a zpracováním informací o vzdělávání v ČR.
Jedním z hlavních výstupů je každoročně aktualizovaný podrobný popis českého
vzdělávacího systému, jenž je dostupný na centrálních webových stránkách
Eurydice. V roce 2018 české oddělení Eurydice spolupracovalo na úpravách nové
databáze. Oddělení dále zpracovává národní příspěvky do tematických studií
a dalších publikací. Zajišťuje též překlady vybraných publikací do češtiny.
Kromě uvedených činností oddělení průběžně odpovídá na dotazy týkající se
vzdělávacího systému ČR uživatelům z České republiky i ze zahraničí.

Tematické studie

6

Pravidelně aktualizované
výstupy a zprávy

7

Překlady studií
do češtiny

5
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EPALE
Elektronická
platforma
pro vzdělávání
dospělých
v Evropě
Elektronická platforma pro vzdělávání
dospělých v Evropě (EPALE) je celoevropská
virtuální komunita pro odborníky z oblasti
vzdělávání dospělých.

Počet
zaregistrovaných
uživatelů v ČR

572

Vydané zprávy

135

Vydané dokumenty

100

Vydané blogy

71

Konané události

51
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Euroguidance
Evropská síť
pro podporu
poradenství

Síť Euroguidance tvoří spolupracující centra ve
35 evropských zemích, jejich 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.

Počet vydaných publikací

4

Počet seminářů a konferencí

9

Počet studijních návštěv
v evropských zemích EU
s účastí českých poradců

7

Počet účastníků
seminářů a konferencí

600
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Eurodesk
Evropská
informační síť
pro mládež

Eurodesk je evropská informační síť pro mládež,
která umožňuje mladým lidem a pracovníkům
s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským
informacím týkající se studia, práce v zahraničí,
cestování nebo dobrovolnictví.

Počet zodpovězených
dotazů
Počet regionálních
partnerů v ČR
Návštěvnost českých
webových stránek
Počet národních
zastoupení v Evropě

786
24
90 886
37

Počet nových publikací
v českém jazyce

2

Zastoupení na veletrzích
v regionech

6
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Program
podpory českého
kulturního
dědictví
v zahraničí

Program se zabývá upevňováním povědomí o českém kulturním dědictví
především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině, vysíláním
učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.
Pro roky 2016–2020 má dvě části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty
českého jazyka a literatury.

Krajanský
vzdělávací program
Vyslaní učitelé
ke krajanským komunitám

15

Letní kurz českého
jazyka pro krajany

60

Kurz metodiky výuky
češtiny jako cizího jazyka
Studijní pobyty na
veřejných vysokých
školách (počet semestrů)

Lektoráty
češtiny v zahraničí

20

Obsazené lektoráty
v akademickém roce
2017/2018

37

27

Obsazené lektoráty
v akademickém roce
2018/2019

37

41

Evropské školy

Vysílání učitelů a výchovných poradců do
Evropských škol v Bruselu, Lucemburku,
Mnichově a Varese.

Učitelé z ČR
v Evropských školách

Brusel
Mnichov
Lucemburk

Počet učitelů
do 31. 8. 2018

19

Počet učitelů
od 1. 9. 2018

19

varese

část

42
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Audity
a kontroly
DZS klade důraz zejména na kvalitu,
kredibilitu a vysokou úroveň
vykonávaných činností, šetrný přístup
k životnímu prostředí, otevřenou
komunikaci, zvyšování spokojenosti
a důvěry klientů i široké veřejnosti.

Certifikace
10.–11. 4. 2018 proběhla úspěšná
certifikace shody s požadavky norem
ISO 9001 a ISO/IEC 27001 na předmět
činnosti: Konzultační, poradenská
činnost a národní implementace
a administrace vzdělávacích
programů.

4

systémové
audity

Realizace 4 systémových interních
auditů, jejichž součástí bylo vždy
hodnocení, zda vnitřní procesy
a nastavený systém odpovídají
příslušným předpisům a fungují
efektivně ve smyslu prevence
a zjišťování chyb a nesrovnalostí
a zajišťují zákonnost a řádnost
prováděných operací.

15

externích
kontrolních
akcí

Konalo se 15 externích kontrolních
akcí (externí audity, kontroly,
monitoringy a certifikace).
Jejich výsledky jsou vždy interně
vyhodnoceny a DZS podle
potřeb přijímá příslušná opatření
v návaznosti na význam zjištění či
doporučení sdělených v průběhu
kontrolních akcí.

část

1

2

3

4

5

6

9

Fotografie
z akcí DZS
◾ 1–2 / Evropská jazyková cena Label
27. 6. 2018, Praha
◾ 3–6 / Erasmus+ k hodnotě SOLIDARITA
24. září 2018 / Praha

◾ CZEDUCON
7.–8. 11. 2018 / Praha

◾ Předávání cen DZS
6. 12. 2018 / Praha

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

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR
www.facebook.com/mladezvakci
www.facebook.com/studyincz
Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/
Twitter
twitter.com/dzs_cz
YouTube
bit.ly/DZStube
LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz/

