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Dům zahraniční
spolupráce
Výroční zpráva

č ást

2

01

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.

3

část

Hlavní priority DZS

02

Cíle organizace
Dům zahraniční spolupráce si pro rok
2017 stanovil tři hlavní priority, které
vybral s důrazem na systémové změny
a implementaci inovativních postupů
do činnosti DZS. Hlavní priority jsou
dále rozpracovány do kvalitativních cílů,
jejichž plnění bude sledováno pomocí
nastavených indikátorů (forem plnění).
Hlavní priority jsou doplněny souborem
priorit dílčích, které jsou stanoveny pro
činnost DZS i napříč v rámci jednotlivých
oblastí vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže.

1

2

3

Efektivní komunikace a propagace
možností mezinárodní spolupráce
s důrazem na potřeby cílových skupin
žadatelů i široké veřejnosti a zvýšení
povědomí o nových aktivitách
a programech

Aktivní a cílená propagace studijních
programů českých vysokých škol
v zahraničí (rozvoj iniciativy Study in
the Czech Republic)

Využívání dat pro efektivní
plánování rozvoje
mezinárodní spolupráce
a další směřování činnosti
DZS

Dílčí priority DZS

I.

II.

Organizace oslav 30. výročí
programu Erasmus a 20. výročí
fungování evropských vzdělávacích
programů v ČR

Intenzivnější spolupráce
a koordinace aktivit DZS se všemi
relevantními sekcemi MŠMT,
dalšími přímo řízenými organizacemi
a externími subjekty, jako jsou
Česká konference rektorů nebo
Česká centra

č ást

4
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Nová organizační
struktura
Sekretariát
ředitelky, lidské
zdroje

Od 1. 11. 2017 začala v DZS platit nová
organizační struktura.

Odbor
komunikační
a analytický

Sekce
ekonomická
a provozní

Oddělení
informační
a komunikační

Odbor
ekonomický

Oddělení
organizační

Oddělení studií
a analýz

Oddělení
provozní

Ředitelka

Interní audit

Sekce školního,
odborného
vzdělávání
a mládeže

Oddělení
Rezidence
Dlouhá

Sekce
vysokoškolského
a celoživotního
vzdělávání

Odbor školního
vzdělávání

Odbor mládeže

Oddělení
odborného
vzdělávání
a přípravy

Odbor
vysokoškolského
vzdělávání

Oddělení financí
a účetnictví

Oddělení mobilit
a projektů
ve školním
vzdělávání

Oddělení mobilit
mládeže

Oddělení
vysokoškolských
mobilit
a projektů

Oddělení
kontroly
a finančního
řízení projektů

Oddělení
eTwinning
a EUN

Oddělení
projektů a sítí
mládeže

Oddělení
internacionalizace
studia v ČR

Oddělení
celoživotního
vzdělávání

Oddělení
bilaterálních
a multilaterálních
programů

část
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Akce DZS
v roce 2017

V roce 2017 DZS
uspořádal

15
2

konferencí

projektové
dny

a zúčastnil se

20

veletrhů

304
4

seminářů
a setkání

kampaně

3

soutěže

6

Veletrhy

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

Tuzemské veletrhy
◾ GAUDEAMUS PRAHA
25.–26. 1. 2017, Praha

◾ STUDY ABROAD FAIR
25. 10. 2017, Praha

◾ VELETRH PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ ČESKÉ
ZEMĚDĚLSKÉ
UNIVERZITY
23. 2. 2017, Praha

◾ GAUDEAMUS BRNO
31. 10. – 3. 11. 2017, Brno

◾ VELETRH VĚDA VÝZKUM
INOVACE
28. 2. – 2. 3. 2017, Brno

◾ KRECon
9. 11. 2017, Praha

◾ ZAČNI S NEZISKOVKOU
23. 3. 2017, Praha

◾ JOB CHALLENGE
22. 11. 2017, Brno
◾ VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
22.–24. 11. 2017,
České Budějovice

◾ Osvita i kariera / Osvita za kordonom
6.–8. 4. 2017 Kyjev, Ukrajina

◾ EAIE 2017
13.–15. 9. 2017 Sevilla, Španělsko

◾ NGO MARKET
12. 4. 2017, Praha

◾ Uni Agents Summit Delhi 2017
22.–24. 4. 2017 Dillí, Indie

◾ China Education Expo 2017
21.–22. 10. 2017 Peking, Čína

◾ STUDUJ A PRACUJ
V ZAHRANIČÍ
24. 5. 2017,
České Budějovice

◾ NAFSA 2017
28. 5. – 2. 6. 2017 Los Angeles, USA

◾ INTERNATIONAL DAY OF
TECHNICAL UNIVERSITY
OF LIBEREC
2. 11. 2017, Liberec

◾ VELETRH VĚDY
8.–10. 6. 2017, Praha

◾ SCHOLA PRAGENSIS
23.–25. 11. 2017, Praha
◾ STŘEDOŠKOLÁK,
VYSOKOŠKOLÁK
1.–2. 12. 2017, Ostrava
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konference

Průřezové
konference DZS
◾ Tematický monitoring „Co umím
díky programu Erasmus+“ /
7. 6. 2017, Praha
monitoring probíhajících projektů
Erasmus+ napříč sektory vzdělávání
◾ Valorizační konference
„Vzdělávání v čase aneb Cesta
k Erasmu+“ / 8. 11. 2017, Praha
ocenění nejlepších projektů
realizovaných v programu
Erasmus+

Ostatní konference
◾ Národní konference o mládeži / 1. 3. 2017,
Praha
Konference organizovaná DZS ve spolupráci
s MŠMT pro profesionály z řad pracovníků
s mládeží za účelem profesního networkingu
a prohlubování kompetencí v oblasti mimoškolní
práce s mládeží.
◾ CEEPUS National Meeting / 25. 5. 2017, Praha
Šestý ročník setkání kontaktních osob univerzitních
sítí CEEPUS a slavnostní předání ocenění The Czech
National CEEPUS Office Prize 2016 zástupcům
úspěšných VŠ ve spolupráci s MŠMT.
◾ Sympozium Rady Evropy „Youth policy
responses to the contemporary challenges
faced by young people“ / 12.–14. 6. 2017, Praha
Sympozium pořádané DZS ve spolupráci
s MŠMT v rámci českého předsednictví Rady
Evropy; věnovalo se rozvoji mládežnických politik
s ohledem na aktuální problémy mladé generace
(nezaměstnanost, migrace, náboženský a politický
extremismus nebo sociální vyloučení).
◾ KAMBEK / 26.–27. 6. 2017, Ostrava
Česko-slovenská konference pro účastníky
a realizátory projektů Erasmus+ mládež se
zaměřením na výměny mládeže, další vzdělávání
pracovníků s mládeží a dobrovolnické aktivity.

◾ 9. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů
českého jazyka v zahraničí / 3. 8. 2017, Praha
Evaluace, setkání s představiteli MŠMT, MZV
a bohemisty, výměna zkušeností.
◾ Národní cena kariérového poradenství /
21. 9. 2017, Praha
Ocenění příkladů dobré praxe v oblasti kariérového
poradenství za rok 2017, výměna zkušeností.
◾ Národní konference Erasmus+/eTwinning /
12. – 14. 10. 2017, Olomouc
Konference pro učitele, ředitele a vzdělavatele,
představení možností mezinárodních vzdělávacích
aktivit v programu Erasmus+ a eTwinning, praktické
workshopy zaměřené na využití IT ve vzdělávání.
◾ Mezinárodní konference „Kariérové
poradenství v měnícím se světě“ /
10.–11. 11. 2017, Praha
Rozvoj odborného zázemí kariérového poradenství,
výměna zkušeností mezi českými i zahraničními
odborníky.
◾ Diseminační konference programu Erasmus+
odborné vzdělávání a příprava / 14.–15. 11. 2017,
České Budějovice
Oslava třicetileté historie mezinárodních vzdělávacích
programů EU, diseminace projektových aktivit
a výstupů a ocenění nejlepších projektů Pečetí kvality.

◾ Dialog… a co dál? / 15. 11. 2017, Praha
První diseminační konference věnovaná
strukturovanému dialogu a participaci mládeže
na všech úrovních určená široké veřejnosti
a pořádaná za účelem sdílení.
◾ Umění žít spolu / 25.–26. 11. 2017, Praha
Druhý ročník úspěšné konference pro
středoškoláky, která se konala na téma
dobrovolnictví a aktivní občanství.
◾ Společenská zodpovědnost vysokých
škol (Mezinárodní vzdělávání jako cesta
k aktivnímu občanství) / 30. 11. – 1. 12. 2017,
Olomouc
U příležitosti oslav 30. výročí programu
Erasmus uspořádaly MŠMT a DZS ve spolupráci
s Univerzitou Palackého konferenci, jejímž cílem
bylo přispět k diskuzi o významu podpory
aktivit vysokých škol podporujících studenty
v jejich aktivním občanství a společenské
odpovědnosti.
◾	YouthLab 2017 agentur mládeže EUROPE
#identity #values / 4.–7. 12. 2017, Praha
Třetí ročník celoevropské konference národních
agentur programu Erasmus+ mládež; hlavními
tématy byly společné evropské hodnoty, evropská
identita a kritické myšlení.
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semináře
a setkání

Semináře

Školení

Ostatní

včetně online webinářů
Školní vzdělávání

setkání, monitorovací návštěvy…

117

Školní vzdělávání

4

Školní vzdělávání

9

Odborné vzdělávání
a příprava

19

Odborné vzdělávání
a příprava

5

Odborné vzdělávání
a příprava

15

Vysokoškolské
vzdělávání

21

Vysokoškolské
vzdělávání

2

Vysokoškolské
vzdělávání

15

Vzdělávání dospělých

25

Vzdělávání dospělých

3

Vzdělávání dospělých

Mládež

16

Mládež

29

Mládež

8
16
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Soutěže

Fotosoutěž
na téma Všechny cesty vedou k lidem

– zasláno více než 360 soutěžních příspěvků
– ocenění vítězů na vernisáži 29. 11. 2017 v Divadle Metro
v Praze

Soutěž
Vyrob panenku symbolizující účastníka
stáže Erasmus+
– žáci odborných škol vytvořili 22 panenek symbolizující
různé obory
– cena diváků byla vyhlášena na Erasmus Generation Night
v pražském klubu Roxy 19. 10. 2017

Erasmus Label
2017

– soutěž pro účastníky mobilit, jejímž cílem bylo kreativně
ztvárnit zkušenosti ze zahraničního pobytu na téma
„Erasmus včera a dnes“
– 35 přihlášených projektů, z toho 8 získalo 13. 11. 2017 ceny
na Monitorovacím semináři Programu Erasmus v Praze

10

Projektové
dny

Dny odborných dovedností

Hodnota Evropy

– v rámci Evropského týdne odborných dovedností
2017 podpořil DZS deset Dnů odborných dovedností
pořádaných odbornými školami v různých krajích ČR

– cílem stolní hry Rady Evropy je zajistit, aby si mladí lidé
byli vědomi společných evropských hodnot: rozmanitosti
a nediskriminace, rovnosti pohlaví, svobodných voleb
a práva volit, spravedlivého systému soudnictví, svobody
slova a upuštění od trestu smrti
– aktivně se zapojilo 31 mládežnických organizací, které
pracovaly se skupinkami dětí ve věku 8–12 let

11

Kampaně

Evropský týden
odborných
dovedností 2017
– Ve dnech 20. – 24. 11. 2017
se konal 2. ročník Evropského
týdne odborných dovedností
vyhlášeného Evropskou komisí
s cílem předvést špičkovou úroveň
a kvalitu odborného vzdělávání
a přípravy a ukázat všechny
možnosti, které tento druh
vzdělávání nabízí.
– Koordinací kampaně byl v ČR
pověřen DZS.
– V ČR proběhlo více než 70
konferencí, výstav, workshopů
a dnů otevřených dveří
v organizacích spojených
s odborným vzděláváním.

Evropský týden
mládeže 2017
„Buď solidární. Pohni
sebou. Pohni světem.“
– Evropský týden mládeže, který
se konal ve dnech 1.–7. 5. 2017,
vyzval mladé lidi k tomu, aby byli
solidární a utvářeli svou budoucnost
účastí v diskuzích o budoucnosti
EU v oblasti mládeže, aby pohli
sami sebou a vyjeli do zahraničí
a aby pohli i světem a zapojili se
do Evropského sboru solidarity;
po celé ČR se uskutečnily akce ve
spolupráci s regionálními partnery
evropské informační sítě Eurodesk
a regionálními konzultanty DZS.
– Do projektu, který cílil na mladé
lidi ve věku 13 až 30 let, se zapojilo
na dva tisíce účastníků ze 13 měst;
do 29 různých akcí v rámci týdne
zapojilo 23 organizací.

Krajská Tour
– 13 prezentací na seminářích pro
ředitele škol, celkem 520 účastníků

Celý rok 2017
Můj Erasmus

– Můj Erasmus+ 18. 5. 2017 Praha, Kampa
V centru Prahy vznikl na jeden den unikátní svět programu Erasmus+.
V něm se návštěvníci seznámili nejen s programem samotným, ale mohli se
zapojit i do workshopů a jarmarku odborných škol, ochutnat jídla z celého
světa na mezinárodním pikniku a účastnit se celé řady kulturních akcí.
– Flag Parade, 18. 10. 2017, celá ČR
Ve 14:00 vyrazili studenti vysokých škol po celé České republice na vlajkový
průvod ve svých městech. Koordinátorek akce byly sekce Erasmus Student
Network CZ v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích,
Liberci, Ústí na Labem, Hradci Králové, Pardubicích a Zlíně, a to společně
s Domem zahraniční spolupráce.
– Erasmus Generation Night 19. 10. 2017, Praha, ROXY a NOD
Vyvrcholení oslav 30 let programu Erasmus+ v kubu Roxy
a experimentálním prostoru NOD. Na akci otevřené široké veřejnsoti mohli
návštěvníci zhlédnout výstavu fotografií, poslechnout si příběhy bývalých
„erasmáků“ či si zatančit během koncertů.

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.

V roce 2017 DZS vydal

73

článků

z toho 40 textů k aktivitám
programu Erasmus+ vyšlo
v různých tištěných titulech, nebo
na vzdělávacích webech

7

tiskových
zpráv

a 5 avíz pro média; pět z nich se
týkalo aktivit programu Erasmus+

+
Facebook
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)

1

krátký spot

k oslavám 30 let programu
Erasmus+ na youtube a webu
mujerasmus.cz

13

VYDANÉ
PUBLIKACE

Publikace
◾ Bilateral Cooperation Step by Step EEA and Norway Grants
◾ Bilaterální spolupráce krok za krokem Norské fondy
a fondy EHP
◾ Catalogue of Higher Education Institutions in the Czech
Republic
◾ Compendium of Projects, Scholarship Programme in the
Czech Republic – EEA and Norway Grants
◾ Czech Republic through the eyes of EVS volunteers
◾ Češi ve světě 3, Austrálie
◾ Erasmus mix chutí aneb Moje Erasmus kuchařka
◾ Evropská jazyková cena Label 2017
◾ Kompendium projektů, Program spolupráce škol
a stipendia – Norské fondy a fondy EHP

◾ Kompendium schválených projektů Erasmus+ odborné
vzdělávání a příprava
◾ Krajiny češtiny č. 9
◾ Matematika in eTwinning 2017
◾ Mezinárodní vzdělávání v obrazech a číslech
◾ Nadnárodní iniciativy mládeže v programu Erasmus+
mládež
◾ Národní cena kariérového poradenství 2017
◾ Pečeť kvality 2017 Erasmus+ mládež
◾ Pečeť kvality 2017 Erasmus+ odborné vzdělávání
a příprava
◾ Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017
◾ Program Erasmus+ vzdělávání dospělých – Příklady dobré
praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých VI

◾ Projektujeme třídu budoucnosti, BYOD – Příručka pro
vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních
zařízení žáků pro výuku a učení
◾ Sociální začleňování v projektech programu Erasmus+
mládež
◾ Strukturovaný dialog a participace mládeže
◾ Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci
programu Erasmus+
◾ T-Kit Řízení projektů
◾ Transnational Youth Initiatives in the Erasmus+ Youth
Programme
◾ Vybrané výsledky, výstupy a dopady Norské fondy
a fondy EHP
◾ Zažij svět!
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LETÁKY,
NEWSLETTERY

Letáky
◾ 100 let mezinárodního dobrovolnictví
◾ Centre for International Cooperation in Education for
students, teachers, academics and other experts working
in education, volunteers and youth workers travelling to
the Czech Republic
◾ Člověče, poraď se!
◾ Dům zahraniční spolupráce pro mateřské, základní,
střední školy a další organizace v oblasti předškolního,
školního a odborného vzdělávání
◾ Dům zahraniční spolupráce pro učitele, lektory, další
pracovníky ve vzdělávání a pracovníky s mládeží
◾ Dům zahraniční spolupráce pro úřady, neziskové
organizace a další instituce

Newslettery
◾ Dům zahraniční spolupráce pro vysoké školy a vyšší
odborné školy
◾ Dům zahraniční spolupráce pro žáky, studenty a mládež
◾ Eurodesk
◾ European Schoolnet
◾ Evropský sbor solidarity a Evropská dobrovolná služba
◾ Study in the Czech Republic – arabsky
◾ Study in the Czech Republic – čínsky
◾ Study in the Czech Republic – rusky
◾ The Education System of the Czech Republic
◾ Využití BYOD v mezinárodních vzdělávacích projektech

◾ Mozaika březen
◾ Mozaika červen
◾ Mozaika září
◾ Mozaika prosinec

část
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Ocenění úspěšných
projektů Erasmus+
DZS udělil již tradičně Pečeť kvality nejlepším
mezinárodním vzdělávacím projektům, které se
zaměřují na zahraniční spolupráci nebo výjezdy za
studiem a praxí. Tyto projekty byly financovány
z evropského programu Erasmus+. Pečeť kvality je
každoročně udělována ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

Nejúspěšnější projekty oceněné
Pečetí kvality:

Sektor školního
vzdělávání
Základní škola a mateřská škola Bukovec
za projekt „Krok za krokem k efektivnímu
vyučování na málotřídní škole“

Sektor odborného
vzdělávání a přípravy

Vysokoškolský sektor

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště
strojírenské, za projekt „Nová země,
nová zkušenost, aneb jak se vyrábí auta
u sousedů 2“

Masarykova univerzita za projekt
„Vzdělávací mobility osob mezi
programovými zeměmi – Erasmus+ Klíčová
akce 1“

Sektor vzdělávání
dospělých

Sektor mládeže

APERIO – Společnost pro zdravé
rodičovství za projekt „Stronger Parents,
Stronger Families“

Brno for you za projekt „We are all
humans“

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.
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studie
a analýzy

Ukončené studie

Probíhající studie

V roce 2017 DZS publikoval 4 ukončené studie a 1 statistickou publikaci:
◾ Zpětná vazba od účastníků zahraničních pobytů a mapování přínosů (z oblastí vysokoškolského
vzdělávání, odborného vzdělávání a mládeže)
◾ Mapování specifik dosud nezapojených osob a institucí (realizována 2015/2016)
◾ Publikace Mezinárodní vzdělávání v obrazech a číslech
◾ Průběžná zpráva a zjištění z dlouhodobé studie sledující rozvoj kompetencí a kapacit pracovníků
s mládeží prostřednictvím programu Erasmus+ mládež (mezinárodní studie RAY realizovaná
33 národními agenturami programu Erasmus+ mládež)
◾ Infografiky shrnující výstupy z průběžné studie sledující rozvoj kompetencí a kapacit pracovníků
s mládeží prostřednictvím programu Erasmus+ mládež

V současné době probíhají následující výzkumy a studie:
◾ Kvantitativní výzkum povědomí o mobilitách a mobilitních programech mezi českou veřejností
◾ Studie dopadů projektů Erasmus+ na instituce (formou dotazníkového šetření koordinátorů)
◾ Skupinové rozhovory mapující přínosy a překážky zahraničních mobilit pro jednotlivce napříč
sektory (kvalitativní studie)
◾ Analýza podílu výjezdů na absolventech VŠ, analýza závěrečných zpráv vyjíždějících VŠ
studentů, kvalitativní studie hodnocení přínosů mobilit z pohledu jednotlivce (maximalizace
využití dostupných dat z aktuálního programového období)
◾ Průzkum vlivu projektů Erasmus+ sektoru mládeže na účastníky a projektové vedoucí
(mezinárodní studie RAY realizovaná 33 národními agenturami programu Erasmus+ mládež)
◾ Výzkum participace mladých lidí účastnících se projektů Erasmus+ mládež (mezinárodní studie
RAY realizovaná 33 národními agenturami programu Erasmus+ mládež)
◾ Studie sledující rozvoj kompetencí a kapacit pracovníků s mládeží (mezinárodní studie RAY
realizovaná 33 národními agenturami programu Erasmus+ mládež)

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

1 364 188

Rozpočet v EUR

3 480 787

Přijaté žádosti

250

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

103

Schválené
žádosti
+ 70 partnerských škol

Úspěšnost

41,2 %

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

80
45

Úspěšnost

56,2 %
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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

8 219 713

Rozpočet v EUR

Přijaté žádosti

345

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

136

Schválené žádosti

Úspěšnost

39,4 %

Úspěšnost

2 260 678
46
15
32,6 %

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

15
7
46,6 %

* 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

17 641 632

Žádost o akreditaci
konsorcií
Přijaté žádosti

1
1

Přijaté žádosti

69

Schválené žádosti

Schválené žádosti

69

Úspěšnost

Úspěšnost

100 %

Individuální mobilita
mezi programovými
a partnerskými zeměmi*
Rozpočet v EUR

3 711 176

Strategická
partnerství
Rozpočet v EUR

Přijaté žádosti

29

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

19

Schválené žádosti

Úspěšnost

100 %

65,5 %

* zahrnuje studenty a zaměstnance
vysokoškolských institucí

Úspěšnost

1 078 854
25
4
16 %
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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

212 664
33

Přijaté žádosti

9

Schválené žádosti
Úspěšnost

27 %

* zahrnuje vzdělavatele a management
organizací vzdělávající dospělé

Rozpočet v EUR

1 789 981

Přijaté žádosti

39

Schválené žádosti

12

Úspěšnost

30 %
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Erasmus+
mládež

Sektor mládeže programu Erasmus+ se zaměřuje na podporu neformálního
vzdělávání, který je určen 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.
Pokračuje v podpoře osvědčených aktivit z předešlého programu Mládež v akci:
mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, aktivit zaměřených
na rozvoj kompetencí pracovníků s mládeží a strukturovaného dialogu, stejně tak
aktivit zaměřených na spolupráci organizací, které usilují o systematické změny
na poli práce s mládeží.

Projekty mobility osob
Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti

4 354 176
469
135

Schválené žádosti
Úspěšnost

Strategická partnerství

28,7 %

Strukturovaný dialog
Rozpočet v EUR
Přijaté žádosti
Schválené žádosti
Úspěšnost

177 845
17
8
47 %

Rozpočet v EUR

1 189 269

Přijaté žádosti

35

Schválené žádosti

10

Úspěšnost

28,5 %
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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 2017
Přijaté žádosti
Oceněné projekty

35
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

34

Přijaté žádosti

78

Schválené žádosti

31

Schválené žádosti

65

Individuální stipendia
pro uchazeče z Rakouska
do ČR

Rozpočet
programu

Přijaté žádosti

16

6,324 mil. Kč

Schválené žádosti

13

234 040 EUR
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CEEPUS

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

Projekty sítí se zapojenou
českou vysokou školou
pro akademický rok
2016/2017

Projekty sítí se zapojenou
českou vysokou školou
pro akademický rok
2017/2018

Přijaté žádosti

82

Přijaté žádosti

79

Schválené žádosti

65

Schválené žádosti

69
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Norské fondy
a fondy ehp
(FM EHP/
NORSKA)

Program „Spolupráce škol a stipendia” v rámci druhé etapy EHP a Norských fondů
nabízel možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku,
Lichtenštejnsku a na Islandu. V roce 2017 druhá etapa skončila, následně bylo
podepsáno Memorandum o porozumění pro třetí etapu Fondů EHP pro program
Vzdělávání.

Projekty institucionální
spolupráce

Projekty
mobilit

Počet formálně ukončených
projektů (tj. schválených
zpráv za projekty)

51

Počet formálně ukončených
projektů (tj. schválených
zpráv za projekty)

26

Celkový počet
realizovaných projektů

51

Celkový počet
realizovaných projektů

26

Individuální stáže
pracovníků

Individuální stáže
studentů

Počet formálně ukončených
projektů (tj. schválených
zpráv za projekty)

98

Počet formálně ukončených
projektů (tj. schválených
zpráv za projekty)

145

Celkový počet
realizovaných projektů

98

Celkový počet
realizovaných projektů

145
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AIA
Akademická
informační
agentura

Informuje o nabídkách stipendijních pobytů
v zahraničí na základě mezinárodních
smluv a dalších možnostech zahraničního
studia. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje
informace o možnostech vzdělávání českých
občanů (zejména vysokoškolských studentů,
postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.

Zpracované žádosti
o stipendia
Celkem

610
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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

1 131
9 385

904

Národní
certifikát kvality
Přijaté žádosti
Schválené žádosti

Udělené národní
ceny eTwinning

163
80

13
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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 %

Počet členů národního
týmu expertů ECVET

8

Počet vydaných
informačních materiálů

2

Počet vydaných článků

5

Počet webinářů

2
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Studijní
oddělení

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
Nově přijatí

133

Celkem

597

Nominace –
vládní stipendia

Nominace – stáže

Přijaté nominace

308

Přijaté nominace

176

Schválené nominace

255

Schválené nominace

153
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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 2017 oddělení Eurydice také spolupracovalo na přesunu obsahu do
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

6

Překlady studií
do češtiny

5
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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.

5

Počet veletrhů
Návštěvnost
webových stránek
www.studyin.cz

157 000

Počet vydaných/
aktualizovaných
informačních materiálů

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

416

Vydané zprávy

230

Vydané dokumenty

82

Vydané blogy

56

Vydané události

73
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Euroguidance
Poradenská
síť Evropské
komise

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
Počet seminářů a konferencí
Počet studijních návštěv
v evropských zemích EU
s účastí českých poradců
Počet účastníků
seminářů a konferencí

6
15
7
700
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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 informacím
týkajících 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

530
27
64 073
36

Počet nových publikací
v českém jazyce

3

Zastoupení na veletrzích
v regionech

9
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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.

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
2016/2017

37

30

Obsazené lektoráty
v akademickém roce
2017/2018

37
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Učitelé
Evropských škol

Vysílání učitelů českého jazyka a ostatních
předmětů a výchovných poradců
do Evropských škol v Bruselu, Lucemburku
a Mnichově.

Evropské školy
Brusel

Učitelé z ČR
v Evropských školách
(počet do 31. 8. 2017)

19

Učitelé z ČR
v Evropských školách
(počet od 1. 9. 2017)

19

Mnichov
Lucemburk

část
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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
◾ 30. 8. 2017 proběhla úspěšná
certifikace shody s požadavky
normy ISO 9001 na předmět
činnosti: Konzultační, poradenská
činnost a národní implementace
a administrace vzdělávacích
programů
◾ 6. – 7. 4. 2017 se konal dohledový
audit a byla ověřena shoda
s požadavky normy ISO/IEC 27001
na předmět činnosti: Konzultační,
poradenská činnost a národní
implementace a administrace
vzdělávacích programů

4

systémové
audity

Realizace 4 systémových interných
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.

13

externích
kontrolních
akcí

Konalo se 13 externích kontrolních
akcí (externí audity, kontroly,
monitoringy a certifikace).
Jejich výsledky jsou vždy interně
vyhodnoceny a DZ podle potřeb
přijímá příslušná opatření
v návaznosti na význam zjištění či
doporučení sdělených v průběhu
kontrolních akcí.

část

1

2

3

4

5

6

10

Fotografie
z akcí DZS
◾ oslavy 30 let programu Erasmus
1–2 / Můj Erasmus+, Kampa, 18. 5. 2017
3–4 / Flag Parade, 18. 10. 2017
5–6 / Erasmus Generation Night, NOD
& ROXY, 19. 10. 2017
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3

4

5
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◾ 1 / Evropská jazyková cena Label 2017
21. 6. 2017 / Praha
◾ 2–3 / Kontaktní seminář
14.–16. 11. 2017 / Praha
◾ 4 / Národní cena kariérového
poradenství 2017
21. 9. 2017 / Praha
◾ 5–6 / Tematický monitoring 2017
7. 6. 2017 / Praha

1

2

3

4

5

6

◾ Valorizační konference
8. 11. 2017 / Praha
1/ Pečeť kvality v sektoru školního vzdělávání
		 získala Základní škola a mateřská škola Bukovec
2/ Pečeť kvality v sektoru odborného vzdělávání
a přípravy získala ŠKODA AUTO a.s.,
		 Střední odborné učiliště strojírenské
3/ Pečeť kvality v sektoru vysokoškolského
vzdělávání získala Masarykova univerzita
4/ Pečeť kvality v sektoru vzdělávání dospělých
získala APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
5/ Pečeť kvality v sektoru mládeže získalo Brno for you
6/ Účastníci iniciativy Role Models

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

