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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.

Dlouhodobým úkolem DZS je podporovat
a usnadňovat mezinárodní spolupráci na všech
úrovních vzdělávání. DZS slouží jako centrum
internacionalizace v ČR, poskytující informační,
poradenské a další služby pro všechny sektory
vzdělávání. DZS je zdrojem informací a inspirace
v oblasti mezinárodního vzdělávání, šíří výsledky
projektů mezinárodní spolupráce a zprostředkovává
přenos zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí
do ČR. DZS je pověřen implementací programu
Erasmus+ a dalších mezinárodních i národních
programů v ČR a propaguje české školství v zahraničí.

čá st
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Cíle organizace

Příprava nového
programu Erasmus+
2021–2027

Implementace nových
programů

Zvýšení informovanosti
o programu Erasmus+
v regionech prostřednictvím série
regionálních akcí a seminářů
organizovaných ve spolupráci s obcemi
(ve vybraném kraji s nízkým zapojením),
regionálními konzultanty DZS
a Eurocentry.

Hlavní priority DZS
pro rok 2019 byly:

prostřednictvím aktivní účasti zástupců
DZS v pracovních skupinách Evropské
komise určených pro národní agentury,
spolupráce na přípravě pravidel nového
programu a návrhu klíčových dokumentů
(Programme Guide, Guide for NAs).

Evropský sbor solidarity a Fondy EHP
2014–2021 (Program Vzdělávání).

Kvalitní plnění role
národní agentury
Erasmus+

Koordinace sítí regionálních
spolupracovníků programů
Erasmus+ a eTwinning

Rozšíření
celorepublikové
kampaně

Identifikace bariér
bránících širšímu zapojení

v souladu s pravidly programu za účelem
uzavření smlouvy s EK, na základě které
získá Česká republika více než 55 miliónů
EUR na projekty mezinárodní spolupráce
v oblasti vzdělávání.

s cílem dosažení lepší a efektivnější
komunikace směrem k cílovým skupinám
a zvýšení krossektorální spolupráce
v rámci programu Erasmus+.

na podporu mezinárodní mobility dle
aktuálních potřeb v daných cílových
skupinách.

jednotlivců i vzdělávacích institucí
do programu Erasmus+ a spolupráce
na jejich odstranění.

Realizace mezinárodní
studie zaměřené
na dopad mobility

Profesionalizace
zástupců českých
vzdělávacích institucí

CZEDUCON 2019

Hostování ACA
General Assembly

v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
na vzdělání a kariéru účastníků (tzv. VET
Tracer Study), s cílem ukázat důležitost
mobility v oblasti VET.

v oblasti internacionalizace
prostřednictvím školení a seminářů
za účasti zahraničních odborníků z oblasti
mezinárodního vzdělávání (ve spolupráci
s ostatními národními agenturami
a dalšími organizacemi – EUN, ACA, EAIE
a další).

realizace druhého ročníku Fóra
mezinárodního vysokoškolského
vzdělávání CZEDUCON.

setkání zástupců členů mezinárodní
organizace ACA (Academic Cooperation
Association) v listopadu 2019 v Praze.

část
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Nová struktura
organizace

Ředitelka

S platností od 1. 11. 2019 došlo v DZS
k restrukturalizaci organizace.

I.

Oddělení
organizační

12

Oddělení
informačních
technologií

11

Oddělení
ekonomické

20

13

Odbor školního
vzdělávání

Odbor mládeže

30

31

22

Oddělení
financí
a účetnictví

21

Sekce
vysokoškolského
a celoživotního
vzdělávání

III.

Oddělení
kontroly
a finančního
řízení projektů

Oddělení
provozní

HR

Sekce školního,
odborného
vzdělávání
a mládeže
II.

Oddělení studií
a analýz

Lidské zdroje

SEK

Sekce
ekonomická
a provozní

10

Sekretariát
ředitelky

IA

Sekce
komunikační
a analytická,
náměstek
ředitelky

Oddělení
informační
a komunikační

red

Interní audit

Oddělení
mobilit
a projektů
ve školním
vzdělávání
23

Oddělení
mobilit
mládeže

300

Oddělení
eTwinning
a EUN

Oddělení
odborného
vzdělávání
a přípravy

Odbor
vysokoškolského vzdělávání

32

40

Oddělení
vysokoškolských mobilit
a projektů
310

Oddělení
projektů a sítí
mládeže

301

IV.

311

400

Oddělení
internacionalizace studia
v ČR
401

Oddělení
celoživotního
vzdělávání

Oddělení
bilaterálních
a multilaterálních programů
41

42

část
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Akce DZS
v roce 2019

V roce 2019 DZS uspořádal

16
3

konferencí
a eventů

soutěže a hry

a zúčastnil se

289
5

seminářů
a setkání

kampaní

12

zahraničních
veletrhů

13

tuzemských
veletrhů

32

zahraničních
konferencí

6

Konference
a další
eventy v čr

◾◾ Den Evropy 2019 / 9. 5. 2019, Praha
Den Evropy se v roce 2019 nesl v duchu
oslav 15. výročí vstupu Česka do Evropské
unie. Akci organizovalo Zastoupení Evropské
komise v ČR spolu s Kanceláří Evropského
parlamentu a Úřadem vlády ČR. Festival
se konal na Střeleckém ostrově v Praze a nesl
název „Koncert pro Evropu“. DZS na akci
informoval veřejnost o evropských vzdělávacích
programech, zorganizoval hru a debatu
s účastníky evropských dobrovolnických projektů.

◾◾ Diskuzní fórum „Uznat, či neuznat?“ /
6. 6. 2019, Praha
Diskuzní fórum odborné veřejnosti na téma
uznávání výsledků učení ze zahraničních mobilit
ve všech sektorech vzdělávání.

◾◾ Mezinárodní kontaktní seminář eTwinning
pro učitele MŠ / 5.–8. 6. 2019, Praha
Mezinárodní kontaktní seminář s podtitulem
„eTwinning: Where Learning is Fun“ měl za cíl
vzájemný kontakt mezi učiteli MŠ z 13 různých
evropských zemích a založení společných
projektů online spolupráce škol eTwinning.

◾◾ Globální Symposium IAEVG /
10. 9. 2019, Brno
Symposium bylo zaměřené na roli komunity
kariérového poradenství v rozvoji národních
poradenských systémů: hlasy kariérových
poradců a sdružení v rozvoji systému, dialog
mezi praktiky, sdruženími a tvůrci politik.

◾◾ 11. společné setkání učitelů u krajanů
a lektorů češtiny v zahraničí /
31. 7. 2019, Praha
Konference pro učitele, lektory, bohemisty
s účastí zástupců MŠMT, MZV, Senátu.

◾◾ Mezinárodní seminář Erasmus+ pro
zástupce center celoživotního vzdělávání /
19.–20. 9. 2019, Praha
Tento seminář byl určen pro žadatele z center
celoživotního vzdělávání na vysokých školách,
kteří mají zájem zapojit se do aktivit programu
Erasmus+. Cílem semináře bylo sdílet zkušenosti
na mezinárodní úrovni, seznámit se s příklady
dobré praxe a managementem projektů
Erasmus+, navázat kontakty a případně nastínit
návrh společného projektu.
◾◾ Konference Národní cena kariérového
poradenství / 3. 10. 2019, Praha
Ocenění příkladů dobré praxe v oblasti
kariérového poradenství za rok 2019, výměna
zkušeností.

◾◾ Česko-slovenská konference EPALE
na téma Vzdělávání dospělých na okraji /
9. 10. 2019, Praha
Tematická konference pro 100 účastníků z ČR
a Slovenska s cílem zviditelnit téma nízko
kvalifikovaných a sociálně vyloučených osob
a rozproudit diskuzi na toto téma.
◾◾ Erasmus Days 2019 / 10.–12. 10. 2019,
celá ČR/Evropa
Přes 130 českých škol a dalších vzdělávacích
institucí a organizací se zapojilo do oslav
Erasmus Days, aby sdílely své zkušenosti
s programem Erasmus+. Jednotlivé akce měly
různou formu od prezentací a besed přes
soutěže a propagaci na sociálních sítích až
po tvůrčí dílny, představení a výstavy. Smyslem
iniciativy Erasmus Days je zvýšit povědomí
o pozitivním dopadu tohoto evropského
vzdělávacího programu a inspirovat zájemce,
aby využili možnosti, které Erasmus+ nabízí.

7

◾◾ Národní konference Erasmus+/eTwinning /
11.–12. 10. 2019, Ostrava
Konference pro zástupce škol a další odborníky
z oblasti školního vzdělávání, výměna zkušeností,
příklady dobré praxe, odborné workshopy.
◾◾ Veletrh odborných dovedností VET Fest /
15. 10. 2019, Praha
Hlavní akce Evropského týdne odborných
dovedností v České republice. Návštěvníci,
zejména z řad žáků základních škol, zde mohli
získat inspiraci pro svou budoucí pracovní
dráhu. Součástí programu byl i kulatý stůl
na téma spolupráce odborných škol a podniků.

◾◾ Central European Joint Info Day /
15.–16. 10. 2019, Brno
Mezinárodní informační seminář zaměřený
na centralizované aktivity programu Erasmus+
vysokoškolské vzdělávání (Znalostní aliance,
Budování kapacit, Evropské univerzity, Společné
magisterské studium Erasmus Mundus, Jean
Monnet).

◾◾ CZEDUCON 2019 / 6.–7. 11. 2019, Praha
Druhého ročníku fóra Czeducon
se zúčastnilo na 500 zástupců vysokých škol
a dalších odborníků na internacionalizaci
ve vysokoškolském vzdělávání. Vybrat
si mohli z nabídky 42 přednášek a workshopů.
Akce je největší svého druhu v Česku a opět
se konala pod patronací MŠMT.

◾◾ Fondy EHP – Program Vzdělávání:
Kontaktní seminář / 22.–24. 10. 2019, Praha
Na kontaktním semináři se setkali zástupci
českých středních škol se svými kolegy
z norských institucí. Cílem bylo navazování
vzájemných kontaktů a rozvíjení projektových
nápadů.

◾◾ CEEPUS National Meeting /
6. 11. 2019, Praha
Akce s mezinárodní účastí určená kontaktním
osobám a pracovníkům zahraničních oddělení
byla součástí konference CZEDUCON.
V závěru pestrého programu bylo české vysoké
škole zapojené do nejúspěšnějšího projektu
oceněného Ministerskou cenou CEEPUS za rok
2019 předáno ocenění The Czech National
CEEPUS Office Prize.

◾◾ Korzo Národní / 17. 11. 2019, Praha
Zcela poprvé se DZS zapojil do oslav Korzo
Národní, které se již po šesté konaly v Praze
u příležitosti oslav Dne boje za svobodu
a demokracii. V roce 2019 byly navíc tyto
oslavy umocněny 30. výročím sametové
revoluce. DZS měl na akci stánek, kde
informoval o evropských vzdělávacích
programech a pozval zajímavé hosty
do tzv. živé knihovny. Návštěvníci stánku
si mohli vyzkoušet různé aktivity a odnést
si drobnou odměnu. Celého festivalu se podle
organizátorů zúčastnilo přes 200 tisíc lidí.
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semináře
a setkání

Semináře

Školení

Ostatní

včetně online webinářů
Školní vzdělávání

setkání, monitorovací návštěvy…

86

Školní vzdělávání

6

Školní vzdělávání

14
11

Odborné vzdělávání
a příprava

13

Odborné vzdělávání
a příprava

4

Odborné vzdělávání
a příprava

Vysokoškolské
vzdělávání

24

Vysokoškolské
vzdělávání

5

Vysokoškolské
vzdělávání

Vzdělávání dospělých

24

Vzdělávání dospělých

3

Vzdělávání dospělých

Mládež

29

Mládež

35

Mládež

20
2
13
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Soutěže
a hry

Fotosoutěž
Study in the Czech Republic
◾ Fotosoutěž pro všechny zahraniční studenty v České republice byla
uspořádaná v listopadu a prosinci 2019 na Instagramu a Facebooku Study
in the Czech Republic. Jejím cílem bylo posílení návštěvnosti Instagramu,
využití fotografií v propagaci vysokých škol v zahraničí a získání nových
ambasadorů z řad studentů, kteří budou dodávat obsah na sociální sítě
Study in a nový studentský blog.

eTwinningová hra

eTwinningová hra

Demokracie v nás

Vánoce, Vánoce přicházejí

◾ Tematická hra zaměřená na téma roku 2020 vhodná pro základní i střední
školy byla uspořádaná v období únor až květen 2019 v prostředí pro online
spolupráci škol eTwinning. Ve třech kolech úkolů se na hodinách školní
týmy věnovaly tématu demokracie a výstupy každého kola nahrávaly
do společného TwinSpace. Celkem se do hry zapojilo 126 týmů složených
z 2 281 žáků. Týmy, které splnily všechny úkoly, byly oceněny drobnými dárky.

◾ Vánoční hra pro malotřídní a venkovské školy byla uspořádána s cílem
motivovat tyto školy pro zapojení do eTwinningu poukázáním na snadnost
využití Twinspace. Školní týmy od listopadu 2019 fotily svou vánoční
výzdobu a fotky nahrávali do TwinSpace. Hry se zúčastnilo přes 800 žáků
v 52 týmech z 28 škol. V závěru hry mezi sebou v únoru 2020 online
hlasováním vybrali 5 nejlepších týmů, které byly oceněny drobnými dárky.
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Kampaně

Koktejl DZS

Bus tour

Erasmus Days

Cílem setkání regionálních
spolupracovníků DZS,
která proběhla celkem
ve 13 krajích, bylo seznámení
a představení činnosti
všech aktérů v krajích, kteří
mají co dočinění s Domem
zahraniční spolupráce. Kromě
zástupců DZS se zúčastnili
krajští úředníci, Eurocentra,
Europe Direct, ambasadoři
eTwinning, regionální
konzultanti Erasmus+ mládež
a Evrospkého sboru solidarity
a partneři Eurodesku.

V rámci SOLID(ár)NÍHO ROADTRIPU
se během sedmi dnů v sedmi českých
městech návštěvníci dozvěděli, co
nabízí programy Evropský sbor
solidarity a ERASMUS+ mládež.
Také si s námi mohli zasoutěžit,
prohlédnout výstavu fotografií
našich dobrovolníků nebo se podívat
na film z festivalu Jeden svět. Tato
akce se konala v rámci Evropského
týdne mládeže 2019 (29. 4. – 5. 5.)
jehož zastřešujícím tématem bylo
„Demokracie a já“. Cílem bylo ukázat
možnosti, jak se mohou mladí lidé
angažovat ve společnosti.

Cílem iniciativy Erasmus Days je
propagace programu Erasmus+, šíření
výsledků konkrétních vzdělávacích
projektů a propojení realizátorů
vzdělávacích projektů Erasmus+ napříč
Evropou. V roce 2019 se do kampaně
zapojilo 50 zemí z Evropy i ze zámoří
a na stránkách www.erasmusdays.eu bylo
registrováno téměř 4000 akcí. Česká
republika patřila se 135 registrovanými
akcemi k nejaktivnějším. Zástupci ČR byli
pozváni na tiskovou konferenci do Bruselu
a francouzská národní agentura, která
celou kampaň koordinuje, natočila o jedné
z českých akcí promo video.

Evropský týden
odborných
dovedností 2019

Kampaň Studuj.
Stážuj. Vyjeď

V týdnu od 14. do 18. října
2019 proběhl již čtvrtý ročník
Evropského týdne odborných
dovedností s heslem „Objev
svůj talent“. Cílem této iniciativy,
vyhlašované Evropskou komisí, je
zviditelnit a zatraktivnit odborné
vzdělávání a přípravu. V rámci této
kampaně bylo napříč Evropou
uspořádáno více než 1 500 akcí,
jichž se zúčastnilo 2,5 milionu lidí
ve 45 zemích.
V České Republice se konalo
38 akcí, které se registrovaly
na mapě na našich webových
stránkách.

Již v roce 2018 odstartovala
celorepubliková kampaň, jejímž cílem
bylo oslovit mladé lidi a zvednout
novou vlnu zájmu především
o zahraniční studijní pobyty
a pracovní stáže. Kampaň pokračovala
po celý rok 2019, objevila se mj.
na plakátech ve veřejné dopravě
a na vysokých školách po celé České
republice, na on-line bannerech
(6 400 000 impresí), v kinech
(160 000 zhlédnutí) a na sociálních
sítích (600 000 zhlédnutí video
spotů). Od konce minulého roku jezdí
v barvách kampaně i jedna z tramvají
DP města Brna.
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Veletrhy

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

◾◾ FPP Virtual Fair India
20. 1. 2019
◾◾ APAIE 2019
25.–29. 3. 2019, Kuala Lumpur, Malajsie
◾◾ EDUEXPOS Latin America Tour
10.–13. 4. 2019, Quito, Ekvádor; Santiago, Chile
◾◾ NAFSA 2019
26.–31. 5. 2019, Washington, DC, USA
◾◾ EAIE 2019
24.–27. 9. 2019, Helsinky, Finsko
◾◾ BEGIN Edu Fair
28.–29. 9. 2019, Nur-Sultan a Almaty, Kazachstán

Tuzemské veletrhy

◾◾ Gaudeamus Praha
22.–24. 1. 2019, Praha

◾◾ Study Abroad
31. 10. 2019, Praha

◾◾ CHINA EDUCATION EXPO
22.–24. 10. 2019, Chengdu a Guangzhou, Čína

◾◾ Veletrh pracovních
příležitostí ČZU
21. 2. 2019, Praha

◾◾ International Day
of TUL
5. 11. 2019, Liberec

◾◾ Study in Europe Fair Albania
26. 10. 2019, Tirana, Albánie

◾◾ NGO market
10. 4. 2019, Praha

◾◾ FPP Virtual Fair Africa
30. 10., virtuální veletrh

◾◾ Profesia Days Brno
11. 4. 2019, Brno

◾◾ PREF – Prague
Education Festival
14.–16. 11. 2019, Praha

◾◾ China International Import Expo (CIIE)
5.–10. 11., Šanghaj, Čína

◾◾ Educa MyJob
10.–12. 10. 2019, Liberec

◾◾ FPP Virtual Fair Latin America
27. 11., virtuální veletrh

◾◾ Gaudeamus Brno
22.–25. 10. 2019, Brno

◾◾ IEF Kazakhstan
5.–12. 10. 2019, Nur-Sultan, Shymkent, Almaty,
Kazachstán

◾◾ Profesia Days Praha
23.–24. 10. 2019, Praha

◾◾ Job Challenge
20. 11. 2019, Brno
◾◾ International Day
at UHK
20. 11. 2019, Hradec Králové
◾◾ Středoškolák,
vysokoškolák
6.–7. 12. 2019, Ostrava
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Zahraniční
konference
a akce

Konference
napříč sektory

Školní vzdělávání

◾◾ FuturE+, FuturESC / 12.–15. 3. 2019,
Bukurešť, Rumunsko
Konference zaměřená na budoucnost programů
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v novém
programovém období 2021–2027.

programovém období v oblasti vzdělávání
pohovořili zástupci partnerů z donorských
zemí (DPP). Zdůrazněna byla hlavně role
vysokých škol, které propojují vzdělávání
s výzkumem a inovacemi.

◾◾ EEA Grants – Launch Conference /
25.–29. 3. 2019, Oslo, Norsko
Zahajovací konference konaná dne
26. 3. 2019 k programům v oblasti vzdělávání
financovaných z Fondů EHP a Norska sloužila
jako informační akce pro norskou odbornou
veřejnost. Na konferenci vystoupili zástupci
norských ministerstev školství a zahraničí,
islandský velvyslanec v Norsku, jakož
i zástupně Lichtenštejnska, kteří pronesli
zdravice a připomenuli úspěchy minulé
fáze. O synergiích mezi oblastí vzdělávání,
výzkumu a inovací a o výhledech v novém

◾◾ Erasmus4ever Erasmus4future /
7.–9. 5. 2019, Florencie, Itálie
Tato mezinárodní konference byla pořádána
sítí národních agentur v programu Erasmus+.
Hlavní zaměření bylo na PR aktivity a práci
s absolventy všech sektorů formálního
vzdělávání programu.

◾◾ STEM High-Level Event 2019 – Fostering
industry cooperation within STEM school
education strategies / 21.–22. 3. 2019, Malta
Konference s cílem propojit zástupce průmyslu
a vzdělávání a najít synergie k větší podpoře
přírodovědného a technického vzdělávání.
◾◾ Thematic Conference on eTwinning
Schools / 9.–11. 5. 2019, Dublin, Irsko
Každoroční tematická konference pro zástupce
škol oceněných certifikátem eTwinningová
škola.
◾◾ TTI Initiative Conference / 27.–29. 5. 2019,
Brusel, Belgie
Konference pro zástupce vysokých škol
vzdělávajících budoucí pedagogy zapojených
do iniciativy zaměřené na implementaci
aktivity eTwinning na těchto institucích.

◾◾ Za inovacemi ve vzdělání s DZS do třídy
budoucnosti v Bruselu /
17.–18. 9. 2019, Brusel, Belgie
Seminář pořádaný ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy, jehož cílem bylo
představit možnosti alternativního uspořádání
školní třídy a smysluplné zapojení digitálních
technologií do výuky.
◾◾ eTwinning Annual Conference /
24.–26. 10. 2019, Mandelieu, Francie
Výroční konference aktivity eTwinning,
zaměřená na téma roku 2019 – demokratickou
účast.
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Odborné vzdělávání
a příprava
◾◾ Konference Mobility of Apprentices
in Europe: A contribution to youth
employment and competitiveness
of business / 20.–22. 3. 2019, Brusel, Belgie
Hlavním tématem konference byly dlouhodobé
mobility žáků v odborném vzdělávání. Akci
spolupořádal Evropský parlament a Evropská
komise.
◾◾ ECVET Forum / 20.–21. 6. 2019, Rotterdam,
Nizozemsko
Každoroční setkání uživatelů ECVET pořádané
Evropskou komisí, tentokrát na téma „Využití
principů ECVET pro spojení vzdělávání
a budoucího trhu práce“. Řešila se například
budoucnost nástroje ECVET v kontextu
měnícího se trhu práce, zahrnutí „soft skills“
a možnost vytvořit flexibilní vzdělávací systém
založený na jednotkách výsledků učení.

Vysokoškolské
vzdělávání
◾◾ European Vocational Skills Week 2019 /
konference VET for All, Skills for Life,
15.–18. 10. 2019, Helsinky, Finsko
Hlavní akce 4. ročníku Evropského týdne
odborných dovedností pořádaná Evropskou
komisí ve spolupráci s Finskem v rámci
předsednictví Rady EU. Konference poskytla
širokou škálu aktivit, prezentací, workshopů,
site visits apod. přispívajících k propagaci
významu celoživotního odborného vzdělávání.

◾◾ Internationalisation for all? Wider
inclusion in the internationalisation of
higher Education / 21. 2. 2019, Brusel, Belgie
Seminář organizovaný mezinárodní asociací
ACA a jejími členskými organizacemi se zaměřil
na inkluzi ve vysokoškolské vzdělávání. Byly
prezentovány návrhy pro nový program
Erasmus+ 2021–2027 spolu s příklady dobré
praxe zapojení studentů se znevýhodněním
nebo omezenými příležitostmi.
◾◾ EEA Grants Joint PO/DPP Meeting and
Launch Conference / 25.–29. 3. 2019, Oslo,
Norsko
Zahajovací konference k programům v oblasti
vzdělávání financovaných z Fondů EHP
a Norska měla za cíl informovat o těchto
programech norskou odbornou veřejnost
a posílit spolupráci s přijímajícími státy.

◾◾ ERACON 2019 – Erasmus Congress and
Exhibition / 1.–5. 5. 2019, Paphos, Kypr
Tato každoroční konference je pořádána
Evropskou asociací institucionálních koordinátorů
programu Erasmus (EAEC). V roce 2019 byla
zaměřena na budoucnost programu Erasmus+
v programovém období 2021–2027, zejména
na téma digitalizace administrace mobilit.
◾◾ Ad-Hoc Expert Group Meeting
on European Universities Inititative /
17. 6. 2019, Brusel, Belgie
Cílem setkání bylo prodiskutovat jak zkušenosti
s první pilotní výzvou iniciativy Evropských
univerzit a navrhnou případná zlepšení, řešení
případných překážet, role Evropských univerzit
jako modelových příkladů pro transformaci
vysokého školství v Evropě a problematiky
monitoringu projektů a šíření dobré praxe.

14

◾◾ The social dimension of Erasmus+ /
14.–15. 10. 2019, Brusel, Belgie
Konference pořádaná Erasmus University
Foundation (EUF) byla zaměřena na sociální
dimenzi programu Erasmus+, zejména pak
v gesci Erasmus Student Network (ESN).
Hlavními tématy bylo porozumění kulturám,
dobrovolnictví, sociální inkluze, angažovanost
a veřejně prospěšné iniciativy.
◾◾ Contact Seminars Erasmus+ International
Dimension / 21.–25. 10. 2019, Ammán,
Jordánsko; Tirana, Albánie
Kontaktní semináře zaměřené na spolupráci
českých vysokoškolských institucí s institucemi
v Jordánsku a regionu Západního Balkánu
v rámci projektů Budování kapacit a Mezinárodní
kreditové mobility v programu Erasmus+.

◾◾ Strategic University Cooperation
– Data-informed policy-making
in internationalization /
31. 10. 2019, Brusel, Belgie
Cílem závěrečného semináře European
University Foundation (EUF) v rámci projektu
eQuATIC podporovaného programem
Erasmus+ bylo lépe uchopit téma práce
s daty, a to hlavně v kontextu digitalizace
vysokoškolských mobility Erasmus+
a vyhodnocování kvality univerzitních
partnerství, včetně meziinstitucionálních
dohod.

◾◾ University of Tromsø, Staff Week – Focus
on EEA/Norway Grants / 4.–7. 11. 2019,
Tromsø, Norsko
Setkání se zaměřovalo na možnosti, které Fondy
EHP/Norska nabízí vysokým školám (především
v oblasti vzdělávání a výzkumu), a na posílení
spolupráce mezi UiT a státy, jež jsou příjemci
Fondů EHP/Norska.
◾◾ Hochschultagung AKTION / 17.–19. 11. 2019,
Vídeň, Rakousko
Každoroční setkání pracovníků OeAD,
BMBWF, zahraničních oddělení VŠ, FH, PH
a spolupracujících institucí.

◾◾ European Conference "Towards
a European Student eID" / 20.–21. 11. 2019,
Berlín, Německo
Cílem konference EUF bylo informovat o stavu
zavádění digitálních nástrojů, zejména
iniciativě European Student Card a jednotném
indentifikátoru studentů MyAcademicID.
◾◾ Česko-bavorské vysokoškolské fórum /
27.–29. 11. 2019, Pasov, Německo
Akce slouží k prezentaci praktické
česko-bavorské spolupráce a navazování
kontaktů mezi českými a bavorskými
organizacemi různého druhu – VŠ, regionální
správa, podniky.
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Vzdělávání
dospělých
◾◾ Crossborder seminář na téma „Skills for
the future” / 13.–15. 5. 2019, Bled, Slovinsko
Největší akce sítě Euroguidance, dvoudenní
tematická konference zahrnující aktivní vstupy
z 11 zapojených zemí k tématu poradenství.
◾◾ Konference IAEVG / 11.–13. 9. 2019,
Bratislava, Slovensko
Největší světová konference věnující se tématu
poradenství napříč různými oblastmi (svět
práce, vzdělávání odborné a akademické aj.).
◾◾ Národná cena kariérového poradenstva
2019 / 24. 9. 2019, Bratislava, Slovensko
Konference spojená se slavnostním vyhlášením
výsledků soutěže a předáním cen. Na konferenci
byl představen i průběh a ocenění české soutěže
NCKP 2019.

Mládež
◾◾ Konference EPALE 2019 / 1.–2. 10. 2019,
Varšava, Polsko
Konference se konala s cílem prohloubit sdílení
dobré praxe, spolupráci napříč komunitou
vzdělavatelů dospělých z celé Evropy, motivovat
k většímu propojení a zapojení se do platformy.
Konference se účastnili i zástupci národních
autorit a další zapojené skupiny.
◾◾ Studijní návštěva Euroguidance
do Slovinska / 4.–7. 11. 2019, Slovinsko
Studijní cesta pro výherce NCKP 2019
do zahraničních poradenských institucí.

◾◾ Mobilita učení / 1.–4. 4. 2019, Oostend, Belgie
Konference zaměřující se na kvalitu učení
v projektech mobilit v sektoru mládeže
s analýzou dopadu na učící se proces
jednotlivce, komunitu a na společnost.

◾◾ On track – různé přístupy v práci s mládeží
v situaci s NEET /
22.–26. 10. 2019, Istanbul, Turecko
Setkání odborníků zaměřené na práci se
znevýhodněnou mládeží (NEET).

◾◾ Setkání ´Spolupráce se sousedními
partnerskými zeměmi´ / 18.–20. 9. 2019,
Ljubljana, Slovinsko
Tematická konference na téma spolupráce
se sousedními partnerskými zeměmi v rámci
evropských programů pro mládež: doporučení
pro nové programy 2021–2027.

◾◾ Konference pro rozvoj vzdělanosti
mládeže na lokální a regionální úrovni /
27.–28. 11. 2019, Tbilisi, Gruzie
Konference, jejímž cílem bylo možnosti zapojení
mládeže z oblasti východní Evropy, s důrazem
na vzájemné učení a politiku rozvoje mládeže
a kooperaci napříč zeměmi.

◾◾ RAY konference /
25.–27. 9. 2019, Helsinki, Finsko
Konference k vyhodnocení výstupů z měření
dopadů evropských mládežnických projektů.
Nastavení evaluační a monitorovací strategie
pro nový program Erasmus+ mládež a Evropský
sbor solidarity 2021–2027.
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Spolupráce
se
zahraničními
partnery

DZS je členem mezinárodních organizací
ACA a EUN a ve spolupráci s dalšími
zahraničními partnery (EAIE, partnerské
národní agentury a další) organizuje
řadu akcí, workshopů a dalších aktivit
podporujících internacionalizaci v ČR.
◾◾ Meeting of national higher education
promotion agencies /
14.–15. 3. 2019, Brusel, Belgie
Iniciativa Study in the Czech Republic byla
aktivně zastoupena na pravidelném meetingu
evropských národních agentur propagujících
vysokoškolské studium ve svých zemích vůči
zahraničním uchazečům.

◾◾ EAIE In-House Training /
10.–11. 6. 2019, Praha, ČR
DZS ve spolupráci s EAIE uspořádalo již třetí
školení pro zástupce českých vysokých škol,
tentokrát na téma Maximising your student
recruitment efforts through agents and
networks. Dvoudenního školení s odborníky
na dané téma, Robertem Coelenem a Chrisem
Pricem, se zúčastnilo celkem 23 zástupců
z veřejných i soukromých VŠ institucí. Účastníci
získali informace a praktické tipy
k různým formám náboru prostřednictvím
agentů, sítí, konsorcií, dohod a dalších nástrojů.

◾◾ Dobrá praxe ve vzdělávání dospělých /
16.–19. 6. 2019, Vídeň, Rakousko
Ve spolupráci s rakouskou NSS EPALE uspořádalo
DZS studijní návštěvu s názvem Dobrá praxe ve
vzdělávání dospělých v knihovnách v Rakousku.
◾◾ EUF eQuATIC Staff Training /
24.–26. 6. 2019, Praha, ČR
European University Foundation ve spolupráci
s DZS uspořádala školení na téma „Optimise
your Erasmus+ partnerships: evaluation of
Erasmus agreements in preparation of the
next programme“, jež bylo určeno pracovníkům
českých a zahraničních vysokých škol, kteří
mají na starosti mezinárodní spolupráci.
Účastníkům byl představen analytický
nástroj eQuATIC sloužící k hodnocení kvality
mezinárodních univerzitních partnerství.

◾◾ China-CEEC Educators Leadership
Program / 15. 10. – 24. 10. 2019,
Peking/Ťi-nan, Čína
Vzdělávací pobyt v Číně zaměřený na podrobné
seznámení s vývojem a reformami v čínském
školství na pozvání čínské agentury pro
mezinárodní spolupráci China Education
Association for International Exchange (CEAIE)
◾◾ Annual Conference EMINENT 2019 /
6.–7. 11. 2019, Varšava, Polsko
DZS se v roce 2019 zúčastnil výroční
konference EMINENT. Výroční konference
sdružení European Schoolnet (EUN) je určena
primárně pro odborníky ve vzdělávání, aby
mohli diskutovat aktuální otázky školství na
dané téma (v roce 2019 Towards
a whole-school innovation culture).
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◾◾ ACA General Assembly 2019 /
7.–8. 11. 2019, Praha, ČR
DZS ve dnech 7.–8. 11. 2019 organizovalo
v Praze valnou hromadu asociace ACA.
Academic Cooperation Association (ACA) je
sdružením primárně evropských národních
organizací, typicky národních agentur, které
financují a podporují internacionalizaci
a inovaci svých systémů vysokého školství.
ACA nabízí těmto organizacím multilaterální
platformu pro spolupráci a rozvoj
dlouhodobých partnerských vztahů.

Monitoring internacionalizace 2019, ČR
Ve spolupráci se zahraničními experty se na
6 veřejných vysokých školách uskutečnil druhý
ročník monitoringu internacionalizace, jehož cílem
je nabídnout vysokým školám komplexní nástroj,
který reflektuje a analyzuje internacionalizační
procesy na institucionální úrovni. Projekt navazuje
na pilotní ročník 2018, jehož se zúčastnily tři
české veřejné vysoké školy. Výsledky monitoringu
obsahují doporučení pro zapojené vysoké školy,
jak zlepšit své internacionalizační aktivity
a formulovat akční plán pro dosažení cílů v této
oblasti, a informace a doporučení pro DZS
a MŠMT pro rozvoj internacionalizace na národní
úrovni.

Pracovníci Domu zahraniční spolupráce byli v roce 2019 zapojeni do následujících pracovních
skupin Evropské komise k budoucímu programu Erasmus+ 2021–2027:
◾◾ Management budoucího programu
◾◾ Synergie budoucího programu
◾◾ IT nástroje budoucího programu
◾◾ Mezinárodní kreditová mobilita
◾◾ Mezinárodní centralizované aktivity
◾◾ Evropská studentská karta v digitální podobě
◾◾ Projekty spolupráce
◾◾ Mobility učitelů v budoucím programu Erasmus+
◾◾ Mobility v budoucím programu Erasmus+

část
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Publikace, tištěná
a elektronická
média
DZS oslovuje a motivuje cílové skupiny
k zapojení do programu Erasmus+
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.

1435

článků

vyšlo k aktivitám programu Erasmus+ v různých
tištěných titulech, v online médiích nebo na
vzdělávacích webech, z toho 83 článků inicioval DZS
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tiskových zpráv

zorganizované snídaně
pro novináře

Sociální sítě
Erasmus+ Česká republika
Dům zahraniční spolupráce – DZS,
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic
@dzs_cz
@eurodesk_cz
@studyintheczechrepublic
@dzs_cz

dzs_cz
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VYDANÉ
PUBLIKACE

Publikace
◾◾ DIGIT MANIFESTO – Boost Competences for
a responsible use of online identity

◾◾ Mentorna – Příručka pro mentory

◾◾ Do Rakouska! Aktion ČR-Rakousko

◾◾ Po stopách absolventů programů mobilit v rámci
odborného vzdělávání – Národní zpráva za Českou
republiku

◾◾ ECVET – Dotazníkový průzkum mezi příjemci
◾◾ ECVET – Příklady realizovaných mobilit EraPro
◾◾ Erasmus+ úspěšné projekty 2018

◾◾ Odborné školy in eTwinning		

◾◾ Procestuj Evropu			

◾◾ Evropská jazyková cena Label 2019

◾◾ Příručka pro koordinátory KA103

◾◾ Handbook on Enhancing the quality of career guidance –
Příručka poradenství

◾◾ Sborník NKCP 2018			
◾◾ Sborník NKCP 2018 – anglicky		

◾◾ Kariérové poradenství na školách – Inspirace ze soutěže
Národní cena kariérového poradenství 2009–2018

◾◾ Stáže a praxe v mezinárodních institucích – Příležitosti
pro mladé

◾◾ Kompendium ze semináře Crossborder

◾◾ Úspěšné projekty mezinárodního vzdělávání 2019

◾◾ Krajiny češtiny č. 11			
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LETÁKY,
NEWSLETTERY,
Mozaika

Letáky

Newslettery

Pravidelný
čtvrtletník Mozaika

◾◾ Člověče, poraď se! – anglicky

◾◾ Vysokoškolské vzdělávání

◾◾ Aktivní občanství a demokracie (jaro)

◾◾ Erasmus in Schools

◾◾ Vzdělávání dospělých

◾◾ Cizinci v České republice (léto)

◾◾ eTwinning

◾◾ Základní a mateřské školy

◾◾ Odborné stáže v zahraničí (podzim)

◾◾ Eurodesk		

◾◾ Střední školy

◾◾ Překonávání bariér výjezdu (zima)

◾◾ Mapa dialogu mládeže
◾◾ Pro firmy, organizace a zaměstnavatele
◾◾ Study in the Czech Republic – čínsky
◾◾ Study in the Czech Republic – rusky (dotisk)

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 2019 DZS realizoval
následující výzkumy a studie
◾ Národní zpráva VET Tracer Study (Po stopách
absolventů mobilit v odborném vzdělávání)
zkoumající dopady zahraničních stáží na žáky,
studenty a absolventy odborných škol.
◾ Kvantitativní výzkum zjišťující bariéry
a motivace koordinátorů institucí zapojených
do programu Erasmus+.
◾ Omnibusové šetření populace – povědomí
o programu Erasmus+.

◾ Kvantitativní výzkum a zpráva o přínosech
programu CEEPUS a zkušenostech s jeho
administrací.
◾ Analýza závěrečných zpráv vysokoškolských
studentů účastnících se mobilit.

část
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Programy
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. Je nástupcem Programu celoživotního
učení, programu Mládež v akci a dalších vzdělávacích
programů EU.
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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.

Projekty
mobility osob*
Rozpočet v EUR

Strategická
partnerství

2 501 405
219

Přijaté žádosti

111

Schválené žádosti
Úspěšnost

50,7 %

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

Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti

7 025 116
93

71
Schválené
žádosti
+ 128 partnerských škol
Úspěšnost

76 %
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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

11 562 641
334

Přijaté žádosti

151

Schválené žádosti
Úspěšnost

45,21%

Rozpočet v EUR

2 496 809

Přijaté žádosti

42

Schválené žádosti

17

Úspěšnost

40,48 %

Erasmus+ Certifikát
mobility v odborném
vzdělávání a přípravě
Přijaté žádosti

7

Schválené žádosti

5

Úspěšnost

71,43 %

* zahrnuje žáky a pracovníky
v odborném vzdělávání a přípravě

25

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

22 509 094

Žádost o akreditaci
konsorcií
Přijaté žádosti

2
2

Přijaté žádosti

66

Schválené žádosti

Schválené žádosti

66

Úspěšnost

Úspěšnost

100 %

Individuální mobilita
mezi programovými
a partnerskými zeměmi*
Rozpočet v EUR

100 %

4 850 695

Strategická
partnerství
Rozpočet v EUR

Přijaté žádosti

30

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

22

Schválené žádosti

Úspěšnost
* zahrnuje studenty a zaměstnance
vysokoškolských institucí

55 %

Úspěšnost

2 229 426
20
11
55 %
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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

587 134

Rozpočet v EUR

2 886 217

Přijaté žádosti

35

Přijaté žádosti

38

Schválené žádosti

25

Schválené žádosti

18

Úspěšnost

71,4 %

* zahrnuje vzdělavatele a management
organizací vzdělávající dospělé

Úspěšnost

47,4 %
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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 2019 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.

Projekty mobility osob
Rozpočet v EUR

Strategická partnerství

2 645 494

Rozpočet v EUR

1 469 851

Přijaté žádosti

261

Přijaté žádosti

47

Schválené žádosti

106

Schválené žádosti

12

Úspěšnost

40,61 %

Strukturovaný dialog
Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti
Schválené žádosti
Úspěšnost

173 252
23
5
21,74 %

Úspěšnost

25,53 %
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Evropský
sbor
solidarity

Evropský sbor solidarity byl zahájen v říjnu roku 2018. Tento program 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 pro mladé lidi hledající dobrovolnickou či zaměstnaneckou zkušenost
či pro organizace, které chtějí zapojit mladé lidi do činností zaměřených ve prospěch
občanů a společnosti jako celku.

Dobrovolnické
projekty
Rozpočet v EUR

Solidární projekty

1 837 824

Rozpočet v EUR

Přijaté žádosti

56

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

51

Schválené žádosti

Úspěšnost

91 %

Pracovní místa a stáže
Rozpočet v EUR

165 173

Přijaté žádosti

0

Schválené žádosti

0

Úspěšnost

560 424
100
79
79 %
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AIA
Akademická
informační
agentura

Informuje o nabídkách stipendijních pobytů
v zahraničí na základě mezinárodních smluv
a dalších možnostech zahraničního studia.
Zpracovává a vystavuje Potvrzení o VŠ studiu
ve Východním bloku před rokem 1989.

Zpracované
žádosti
o stipendia

388

Letní kurzy

174

Studijní pobyty

84

Pobyty pro
akademické
pracovníky

39

Vzdělávací pobyty
pro učitele a žáky
v SRN

91

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

151
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AKTION Česká republika – Rakousko,
spolupráce ve vědě a vzdělávání,
je program pro podporu bilaterální
spolupráce v terciárním sektoru
prostřednictvím stipendií a projektů
spolupráce.

AKTION
ČR –
Rakousko

Projekty spolupráce
s rakouskými
univerzitami

Letní kolegia programu
v Poděbradech a Českých
Budějovicích

Přijaté žádosti

31

Schválené žádosti

27

30 účastníků z Rakouska
se učilo češtinu

39 účastníků z ČR se učilo
němčinu v tandemu

Individuální stipendia
pro uchazeče z Rakouska
do ČR
Přijaté žádosti

4

Letní školy
slovanských studií
účastníci z Rakouska

Schválené žádosti

2

18 účastníků

Individuální stipendia
pro uchazeče z ČR
do Rakouska

Rozpočet
programu

Přijaté žádosti

62

6,565 mil. Kč

Schválené žádosti

58

255 093 EUR
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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.

Projekty sítí vysokých
škol v akademickém roce
2018/2019*

Projekty sítí vysokých
škol v akademickém roce
2019/2020*

Přijaté žádosti

78

Přijaté žádosti

81

Schválené žádosti

62

Schválené žádosti

61

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

Počet čerpaných
stipendijních měsíců
v akademickém roce
2018/2019

Počet uskutečněných
mobilit v akademickém
roce 2018/2019

Vyjíždějící

370

Vyjíždějící

463

Přijíždějící

657

Přijíždějící

752
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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. V roce 2019 byly zahájeny projekty schválené v prvním kole výzev.
Na podzim proběhl v Praze mezinárodní kontaktní seminář, jehož cílem bylo
podpořit navazování kontaktů mezi českými školami a jejich kolegy z donorských
států. V listopadu 2019 bylo vyhlášeno druhé kolo výzev pro předkládání návrhů
projektů.

Projekty schválené
v prvním kole výzev

Účast na mezinárodním
kontaktním semináři

Přijaté žádosti

28

Zástupci
českých institucí

27

Schválené žádosti

19

Zástupci institucí
z donorských států

12
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Program
podpory českého
kulturního
dědictví
v zahraničí

Program se zabývá se
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.

Lektoráty
češtiny v zahraničí

Krajanský
vzdělávací program
Vyslaní učitelé
ke krajanským komunitám

Obsazené lektoráty
v akademickém roce
2018/2019

37

Obsazené lektoráty
v akademickém roce
2019/2020

35

Evropské školy

15

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

Letní kurz českého
jazyka pro krajany

60

Kurz metodiky výuky
češtiny jako cizího jazyka

20

Počet učitelů
do 31. 8. 2019

19

Studijní pobyty
na veřejných vysokých
školách (počet semestrů)

30

Počet učitelů
od 1. 9. 2019

23

34

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

Nominace –
pobyty na základě
bilaterálních
mezivládních smluv

Zahájení studia

110

Přijaté nominace

171

Celkem studovalo

557

Schválené nominace

147
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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.
V roce 2019 se iniciativa zaměřila na posílení aktivit v rámci Kontaktní sítě a podporu
networkingu a rozvoje odborných kompetencí pracovníků vysokých škol.
Webové stránky www.studyin.cz a portál studijních programů byly přeloženy
do dalších jazyků a jsou nyní nabízeny v 5 jazykových mutacích. V oblasti propagace
byla posílena spolupráce s absolventy, aktivita na sociálních médiích a byly
uspořádány webináře pro uchazeče ve spolupráci s Českými centry.

12

Počet webinářů

3

Počet networkingových
akcí pro vysoké školy
a jejich zahraniční
partnery
10

Návštěvnost
webových
stránek
www.studyin.cz

196 511

Počet workshopů
pro vysoké školy
a setkání sítě Study in

Počet vydaných/
aktualizovaných
informačních materiálů 3

Počet veletrhů

8
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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 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

99,30 %

Počet členů národního
týmu expertů ECVET

7

Počet vydaných
informačních materiálů

6

Počet vydaných článků

6

Počet seminářů

11
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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

720

Vydané zprávy

172

Vydané dokumenty
Vydané blogy
Zveřejněné/
Publikované události

95
177

77
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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.

Národní
certifikát kvality

Zaregistrovaní učitelé
na portálu eTwinning
Nově zaregistrovaní
Celkem

Realizované
projekty

911
11 024

963

Přijaté žádosti
Schválené žádosti

Udělené národní
ceny eTwinning

163
90

11
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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

64
7
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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 regionálních
partnerů v ČR
Návštěvnost českých
webových stránek

26
93 230

Počet národních
zastoupení v Evropě

36

Počet nových publikací
v českém jazyce

2

Zastoupení na regionálních
veletrzích partnery Eurodesku

4
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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

6

Počet seminářů a konferencí

8

Počet studijních návštěv
v evropských zemích
EU s účastí českých poradců

6

Počet účastníků
seminářů a konferencí

500
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Eurydice
Evropská
informační síť

Evropská informační síť Eurydice poskytuje údaje
o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice
v Evropě, a to především řídícím pracovníkům
a odborníkům, ale i učitelům, studentům a široké
veřejnosti.
Mezi hlavní výstupy sítě patří každoročně
aktualizované podrobné popisy evropských
vzdělávacích systémů, tematické srovnávací studie
a další materiály. Popis českého vzdělávacího
systému a vybrané publikace jsou k dispozici
i v českém překladu.

Studie vydané v roce 2019
Tematické studie

5

Pravidelně aktualizované
výstupy a zprávy

7

Překlady studií do češtiny

3

část
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Ocenění úspěšných
projektů
Ceny DZS
Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší vzdělávací
projekty v programech Erasmus+, CEEPUS,
Euroguidance, eTwinning a Study in the Czech
Republic. Udílením cen vyzdvihuje Dům zahraniční
spolupráce 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

Together
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola Přerov

Zahraniční odborné praxe
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště strojírenské a stavební Jeseník

Erasmus+
vysokoškolské vzdělávání
Mobility mezi programovými
a partnerskými zeměmi
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc

Erasmus+
vzdělávání dospělých
Education of Decision-makers and Social
Services Providers – Quality in Care
Místní akční skupina svatého Jana
z Nepomuku

Erasmus+ mládež
Youth Minorities in Everyday Reality
NESEHNUTÍ Brno

44

eTwinning
HeartHeroes
Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek

Euroguidance
Komplexní vzdělávání pro kariérové poradce
jako cesta k profesní spokojenosti
EKS, z.s.

Projekt univerzitní
sítě CEEPUS

Erasmus Days

International Cooperation in Computer Science
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci

Dobrodružství s Erasmem
Mendelova střední škola Nový Jičín

Study in – počin v oblasti
internacionalizace

Study in – zahraniční
absolvent

Aliance 4EU+
Univerzita Karlova

Aakash Ravi
(Univerzita Karlova)
Miljan Erbez
(Mendelova univerzita v Brně)
Hadi Al Khatib
(Anglo-americká vysoká škola)

část
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Externí
kontroly
a audity
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
Ve dnech 23. a 24. dubna 2019
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

interní
audity

V průběhu roku byly realizovány
4 interní audity, jejichž součástí bylo
hodnocení, zda nastavený systém je
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.

15

externích
kontrolních
akcí

V roce 2019 proběhlo 15 externích
kontrolních akcí, ve kterých jsou
zahrnuty externí kontroly, audity,
monitoringy a certifikace. Závěry
z kontrol jsou vždy vedením
organizace vyhodnoceny a v případě
zjištění jsou přijímána nápravná
opatření, jejichž plnění je průběžně
sledováno a reflektováno v rámci
řízení rizik organizace.
V rámci externích kontrol a auditů
nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky.

část
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Fotografie
z akcí DZS
◾ 1–2 / 11. společné setkání učitelů
u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí
31. 7. 2019, Praha
◾ 3–4 / Central European Joint Infoday
15.–16. 10. 2019, Brno
◾ 5–6 / Konference Národní cena
kariérového poradenství
3. 10. 2019, Praha

◾ Veletrh odborných
dovedností VET fest
4., 15. 10. 2019, Praha

◾ CZEDUCON
6.–7. 11. 2019, Praha

◾ 6. Ceny DZS
12. 12. 2019, Praha

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

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

