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Program Erasmus+ přispívá například k dosažení:
▪ cílů strategie Evropa 2020, včetně hlavního cíle 

v oblasti vzdělávání (snížit do roku 2020 počet 
osob ukončujících předčasně školní docházku 
na méně než 10  % a zvýšit počet osob s dosaženým 
terciárním vzděláním na nejméně 40 %);

▪ cílů strategického rámce evropské spolupráce 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), 
včetně odpovídajících referenčních hodnot.

54

Vzdělávací program Evropské unie 
na období 2014–2020, který je 
nástupcem Programu celoživotního 
učení, podporuje jak zahraniční 
mobility jednotlivců, tak projekty 
mezinárodní spolupráce ve všech 
sférách vzdělávání. 
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Vzdělávací mobilita 
jednotlivců

strategická 
partnerství

76

Klíčová akce 1  – Vzdělávací mobi-
lita jednotlivců zahrnuje zahraniční 
praktické stáže v podnicích, odborných 
školách nebo organizacích zabývajících 
se odborným vzděláváním a  přípravou. 
Může se jednat o  pracovní činnosti 
v  konkrétním podniku nebo o  kombi-
naci teoretické výuky a odborné praxe. 
Kromě žáků středních odborných škol, 
učilišť a vyšších odborných škol je tato 
akce určena i  pro čerstvé absolventy 
těchto typů škol, osoby zaměstnané 
v organizacích aktivních v oblasti odbor-
ného vzdělávání a  přípravy a  dále pro 
osoby zodpovědné za  odborné vzdělá-
vání a přípravu. 

Klíčová akce 2  – strategická part-
nerství umožňuje organizacím činným 
v odborném vzdělávání a přípravě spo-
lupracovat na projektech, jejichž cílem 
je výměna zkušeností mezi partnery, 
zavádění inovativních postupů a  zvy-
šování kvality vzdělávacího procesu. 
Projekty mohou být např. zaměřeny 
na  sdílení příkladů dobré praxe, spo-
lupráci na nových přístupech v odbor-
ném vzdělávání, tvorbu společných 
vzdělávacích programů, spolupráci se 
sektorem zaměstnavatelů a s podniky.

Pro odborné vzdělávání a  přípravu nabízí program Erasmus+ 
zejména podporu v rámci dvou decentralizovaných1 klíčových 
akcí, Klíčové akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců 
a Klíčové akce 2 – strategická partnerství. Jejich cílem je 
posílení mezinárodního rozměru vzdělávání, usnadnění mobility 
žáků a pracovníků po Evropě a umožnění přístupu k metodám, 
postupům a technologiím používaným v jiných zemích, které 
přispívají k rozvoji kvalitního odborného vzdělávání a přípravy.

1 Decentralizované akce – tzn., že se žádosti o grant předkládají národní 
 agentuře v České republice, kterou je Dům zahraniční spolupráce.
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Dům zahraniční spolupráce vyhlásil 
v roce 2017 ocenění Pečeť kvality, které 
je každoročně udělováno nejúspěšnějším 
projektům v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy. V tomto roce byly 
poprvé oceňovány projekty realizované 
v rámci programu Erasmus+.
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Podmínky ocenění

Obsah hodnocení byl zaměřen 
na tato dílčí témata:

▪ Internacionalizace jako součást 
činnosti instituce;

▪ Přínosy mezinárodní spolupráce 
pro učitele, žáky, vzdělavatele 
a další aktéry;

▪ Přínosy mezinárodní spolupráce 
pro zlepšení odborného 
vzdělávání poskytovaného 
institucí;  

▪ Udržitelnost mezinárodního 
partnerství, plány na rozšíření 
mezinárodní spolupráce v dalších 
letech.
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Každá instituce mohla do soutěže přihlá-
sit projekt, který byl realizován v  rámci 
programu Erasmus+ odborné vzdělávání 
a příprava a zároveň ukončen a úspěšně 
vyúčtován nejpozději do 31. 8. 2017. Kaž-
dý projekt mohl být do soutěže přihlášen 
pouze jednou. 
Přihláškou do soutěže bylo zaslání ese-
je v  maximálním rozsahu 4000 znaků 
na téma:
„Jak realizace projektu přispěla k roz-
voji mezinárodní spolupráce (interna-
cionalizaci) Vaší instituce.“

Přihlášky byly posouzeny hodnotiteli 
na  základě dostupných údajů ze závě-
rečné zprávy projektu a na základě za-
slané přihlášky.
Pro hodnocení přihlášek do  Pečetě 
kvality byl použit hodnoticí formulář, 
ve  kterém byla definována kritéria pro 
hodnocení a  bodové rozhraní. Hodno-
titelé mohli udělit přihlášenému projek-
tu maximální počet 100 bodů a doplnit 
slovním komentářem. 

Ocenění Pečeť kvality 2017 – Erasmus+ odborné 
vzdělávání a příprava mohly získat instituce, které 
ukončily projekt financovaný v rámci programu 
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava, Klíčová akce 
1 a Klíčová akce 2.
Cílem ocenění bylo rozšířit výsledky kvalitních projektů 
a zviditelnit práci českých institucí, které realizací 
projektu přispěly k rozvoji mezinárodní spolupráce 
(internacionalizaci) svých institucí v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy.
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slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
v rámci Valorizační konference 
Domu zahraniční spolupráce v Praze 
(8. 11. 2017) a Diseminační konference 
programu Erasmus+ odborné vzdělávání 
a příprava v českých Budějovicích 
(14. – 15. 11. 2017)

VzDěláVací MobIlIta jEDnotlIVců 
2016-1-cz01-Ka102-022828

střední odborná škola a střední odborné 
učiliště technické, Třemošnice
Čeští řemeslníci v Evropě

VzDěláVací MobIlIta jEDnotlIVců 
2015-1-cz01-Ka102-013527

ŠKODA AuTO a.s., střední odborné učiliště 
strojírenské, odštěpný závod
Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta 
u sousedů 2

VzDěláVací MobIlIta jEDnotlIVců 
2016-1-cz01-Ka102-023011

Obchodní akademie, česká lípa
Vocational Experience for Business Academy Students
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střední odborná škola 
a střední odborné 
učiliště technické, 
Třemošnice 
~
Čeští řemeslníci 
v Evropě

ŠKODA AuTO a.s., 
střední odborné učiliště 
strojírenské, odštěpný 
závod
~
Nová země, nová 
zkušenost aneb  
jak se vyrábí auta 
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Obchodní akademie, 
česká lípa
~
Vocational Experience 
for Business Academy 
Students
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SoŠ a SoU technické 
třemošnice, Diseminační 

konference programu 
Erasmus+ odborné 

vzdělávání a příprava, 
v Českých budějovicích 

14. 11. 2017.

ŠKoDa aUto a.s., 
Střední odborné učiliště 

strojírenské, odštěpný 
závod, Valorizační 
konference Domu 

zahraniční spolupráce, 
v Praze 8. 11. 2017.

obchodní akademie, 
Česká lípa, Diseminační 

konference programu 
Erasmus+ odborné 

vzdělávání a příprava, 
v Českých budějovicích 

14. 11. 2017.
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PříJEmcE grAnTu 

střední odborná škola a střední 
odborné učiliště technické, 
Třemošnice

názEV PrOJEKTu 

čeští řemeslníci v Evropě

číslO PrOJEKTu 
2016-1-cz01-Ka102-022828

„nebojte se napsat projekt. 
Jako partnery vyhledávejte školy. Jako zdroj 

Vám může pomoci platforma eTwinning...“

1716



A
u

T
O

r
s

K
é

 P
O

P
is

y
 O

c
E

n
ě

n
ý

c
h

 P
r

O
JE

K
T

ů

1918

Škola se cílevědomě věnuje mezinárodní spolupráci, rozsah této 
spolupráce je vysoce nadprůměrný. svědčí o tom nejen rozsáhlý 
soubor zahraničních partnerských organizací z řady zemí, ale 
především vysoký podíl žáků, kteří se účastní mezinárodních stáží, 
na celkovém počtu žáků (je to téměř čtvrtina). Kromě toho stojí 
za ocenění péče školy o zlepšování cizojazyčných dovedností učitelů 
nebo využívání metody CLIL pro zvýšení úrovně jazykové výuky. 

hODnOTicí 
KOmEnTář

VýsTuPy
Žáci jsou připraveni na  aplikaci naby-
tých vědomostí v  praxi. Práce na  pra-
covištích pod vedením mentorů pro-
hloubila dosavadní kvalifikaci a přispěla 
k  nabytí nových kompetencí v  odbor-
ných předmětech. jazyková příprava 
před a během stáže a pobyt v anglicky, 
německy, resp. francouzsky či španělsky 
mluvícím prostředí přispěla ke zlepšení 
jazykových a  komunikačních znalostí 
a dovedností. Pobyt v novém prostředí 
pozitivně působil na  rozvoj osobnosti 
účastníků stáže, především po  stránce 
rozvoje samostatnosti, cílevědomosti. 
Žáci poznali novou zemi, kulturu, lidi 
a  jejich mentalitu. lépe pochopili kul-
turní rozdíly mezi zeměmi, respektovali 
cizí zvyklosti. začlenili se do pracovních 
kolektivů, pracovali i  samostatně pod 
vedením zahraničních pedagogů.

ÚsPěchy
byly ověřeny jednotky výsledků učení 
pro všechny obory (tj. EcVEt ), které 
jsme vytvořili ve spolupráci s partnery. 
na  základě těchto jednotek byly ino-
vovány školní vzdělávací programy pří-
slušných oborů. Díky zahraniční zkuše-
nosti se zvýšila konkurenceschopnost 
absolventů školy na trhu práce jak v ČR, 
tak i v EU.

DOPOručEní
nebát se napsat projekt. Velmi uži-
tečná jsou školení pro žadatele, která 
pořádá Dům zahraniční spolupráce. 
nenechte si napsat projekt od  nějaké 
české agentury. Stejně tak jako partne-
ry vyhledávejte školy, nikoli agentury. 
jako zdroj Vám může pomoci platfor-
ma etwinning.

spojená škola Detva, slovensko
ÜAg ggmbh Jena – Über Alle grenzen, německo
internationaler Bund – iB mitte ggmbh für Bildung 
und soziale Dienste Jena, německo
lycée Ampère Vendôme, Francie 
instituto de Formación Profesional Virgen de gracia 
Puertollano, Španělsko

Projekt zahrnoval realizaci pěti stáží pro žáky střední odborné školy 
a středního odborného učiliště technického třemošnice, sportovní 
322 – oborů operátor dřevařské a nábytkářské výroby, mechanik 
seřizovač (druhý až čtvrtý ročník) a truhlář, nástrojař, obráběč kovů, 
strojní mechanik a truhlář (druhý a třetí ročník). Odborných stáží se 
zúčastnilo dohromady 37 žáků a pět koordinátorů – doprovodných 
osob. stáže trvaly 17 dní. Jsme škola s dvěma sty žáky. Všechny 
stáže proto proběhly zároveň, aby se netříštila výuka. Žáci pracovali 
v dílnách partnerských škol.

TémA PrOJEKTu

PArTnEři rOzPOčET

76 270 €
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PříJEmcE grAnTu 

ŠKODA AuTO a.s., střední 
odborné učiliště strojírenské, 
odštěpný závod

názEV PrOJEKTu 

nová země, nová zkušenost aneb 
jak se vyrábí auta u sousedů 2

číslO PrOJEKTu 
2015-1-cz01-Ka102-013527

„Doporučujeme zapojit se do programu 
Erasmus+ a využít tak možnost pro žáky 

a pedagogy získat nejenom pracovní, 
ale i životní zkušenosti.“

2120
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Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí činností žadatele, což je 
ovlivněno i tím, že sám je součástí mezinárodního koncernu. Přínosy 
mezinárodní spolupráce pro žáky i učitele jsou v žádosti dobře 
vystiženy. Výsledky této spolupráce žadatel také využívá ke zlepšení 
vzdělávání, které poskytuje, i když v tomto směru se zmiňuje 
o některých pracích, které teprve budou následovat. Záměry na další 
rozšiřování mezinárodní spolupráce jsou v žádosti rovněž dobře 
specifikovány a svými cíli jsou vysoce nadprůměrné.

hODnOTicí 
KOmEnTář

VýsTuPy
Poslední den zahraničních stáží se kona-
ly tzv. závěrečné rozhovory, respektive 
prezentace, kdy žáci představovali celý 
svůj pobyt u partnera. Žáci prezentovali 
výrobek, na  kterém během zahraniční 
praxe pracovali, činnosti, které se naučili 
a celkově zhodnotili pobyt, a to včetně 
organizace, monitoringu a připraveného 
doprovodného programu. 
Po  návratu ze stáže žáci vyplňovali 
feedbackové dotazníky, které se týkaly 
nejenom obsahu stáže samotné, ale i pří-
pravy na stáž (interkulturní školení), orga-
nizace a celkového přínosu mobility. Míra 
úspěšnosti byla měřena nejenom vyplně-
ním dotazníků, ale i  na  základě rozhovo-
rů členů realizačního týmu s  jednotlivými 
účastníky projektu a  ohlasu zahraničních 
partnerů. Posledním výstupem bylo vy-
stoupení účastníků projektu na  fóru, kde 
prezentovali své zážitky a zkušenosti ze za-
hraničí před spolužáky a mladšími ročníky.

ÚsPěchy
Úspěch projektu dokazuje zájem o spo-
lupráci dalších poboček firem Volks-

wagen a  audi, kdy je pro příští roky 
naplánováno rozšíření zahraniční spo-
lupráce o pobočné závody Volkswagen 
v  bratislavě, v  Hannoveru, závod audi 
v maďarském Györu a firmu Man v ně-
meckém Salzgitteru. zrealizované mobi-
lity pomohly k prohloubení spolupráce 
mezi jednotlivými partnery, výměně je-
jich zkušeností a sdílení příkladů dobré 
praxe. Současně se škola, respektive fir-
ma Škoda auto, stala nejenom vysílající 
organizací, ale i  přijímající organizací, 
kdy přijímá žáky partnerských subjektů 
na  odbornou praxi v  délce 2 týdnů až 
3 měsíců.

DOPOručEní
na  základě naší zkušenosti s  realizací 
projektu a především podle pozitivních 
ohlasů žáků, pedagogů a partnerských 
organizací doporučujeme, i přes možné 
překážky při přípravě projektu, sepsání 
žádosti a následné administraci projek-
tu, zapojit se do  programu Erasmus+ 
a využít tak možnost pro žáky a peda-
gogy získat nové nejenom pracovní, ale 
i životní zkušenosti.

max-Eyth-schule Kassel, německo
Oskar-von-miller-schule Kassel, německo
Audi Ag, německo
herwig-Blankertz-schule Berufliche schulen des 
landkreises Kassel, německo
Berufsbildende schule 2 Emden, německo
Volkswagen Poznań, Polsko
Volkswagen Ag, německo

Projekt se tematicky zaměřil především na získání nových znalostí, 
zkušeností a rozvoj odborných kompetencí, a to nejenom žáků, ale 
i pedagogů v oblasti techniky v návaznosti na automobilový průmysl. 
Účastníky projektu bylo 50 žáků z 10 studijních a učebních oborů 
(Provoz a ekonomika dopravy, Mechanik elektrotechnik, Mechanik 
seřizovač, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, 
Nástrojař, Provozní technika, Provozní elektrotechnika a Autotronik), 
kteří se během dvou školních let postupně zúčastnili 2 až 
6 týdenních odborných stáží v provozech firem Audi ingolstadt 
a Volkswagen v německém Kasselu, Braunschweigu a Emdenu 
a v polské Poznani. Dále se projektu účastnili 2 pedagogové odborných 
předmětů, kteří absolvovali 2 týdenní pracovní stáž formou „stínování“ 
v laboratořích a provozech firem Volkswagen Emden a Audi Ingolstadt 
se zaměřením na logistiku a automatizaci.

TémA PrOJEKTu

PArTnEři rOzPOčET

89 948 €



A
u

T
O

r
s

K
é

 P
O

P
is

y
 O

c
E

n
ě

n
ý

c
h

 P
r

O
JE

K
T

ů

PříJEmcE grAnTu 

Obchodní akademie,  
česká lípa

názEV PrOJEKTu 

Vocational Experience 
for Business Academy students

číslO PrOJEKTu 
2016-1-cz01-Ka102-023011

„Účast v projektu se stala důležitou událostí v chodu 
školy, která i po jejím skončení ovlivňuje žáky 

i pedagogy a je velkou motivací pro další roky.“

2524
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Mezinárodní spolupráci věnuje škola značnou pozornost, realizuje 
mezinárodní projekty již delší dobu a spolupracuje se zahraničními 
partnery z více zemí, a to jak v rámci programu Erasmus+, tak 
i mimo něj. Internacionalizace je v celkové činnosti školy dobře 
patrná. Poznatky a zkušenosti z mezinárodní spolupráce škola 
využívá i ke zlepšování svého vzdělávacího programu. Pozitivní vliv 
mezinárodní spolupráce je patrný i na cílovou skupinu učitelů školy 
a spolupracující subjekty v místě školy.

hODnOTicí 
KOmEnTář

Přínosem a výsledkem celého projektu 
bylo vylepšení odborných kompetencí 
žáků školy, zlepšení jejich komunikač-
ních dovedností v cizím jazyce a přispě-
ní k naplňování cílů Evropské vzdělávací 
politiky.

ÚsPěchy
celkově byl projekt hodnocen velmi 
úspěšně, a to všemi zúčastněnými stra-
nami. aktivitou, která pomohla k  šíření 
výsledků projektu a  byla velmi pozitiv-
ně vnímána, byla konference k  projek-
tu, která se uskutečnila dne 16. března 
2017. Konference byla uspořádána pro-
jektovým týmem z  řad pedagogů, ale 
také žáky čtvrtého ročníku oboru Veřej-
nosprávní činnost, kteří si tak vyzkou-
šeli praktickou stránku svého předmětu 
Komunikace s  veřejností. jejich úkolem 
bylo konferenci moderovat, uvádět hos-
ty, organizovat účastníky konference při 
workshopu a starat se o občerstvení.  
Konference se konala v prostorách školy 
a byli na ni pozváni zástupci města a kra-
je, Úřadu práce, firem z okolí školy, žáci 
základních škol a samozřejmě také žáci 
a  zaměstnanci obchodní akademie. Po-
zvání na konferenci přijala také ředitelka 

přijímající organizace z  Rakouska, paní 
aldona biedermann s  doprovodem. její 
sdílení zkušeností a  osobní hodnoce-
ní účastníků v  rámci jejího vystoupení 
v úvodní části konference udělalo dojem 
na všechny přítomné a podpořilo výbor-
nou atmosféru celé konference. 
Účastníci během prezentací při worksho-
pech představili své absolvované odbor-
né stáže a bezprostředně tak sdíleli své 
zkušenosti s účastníky konference a re-
agovali na  všechny jejich otázky. Vyvr-
cholením konference bylo předávání Eu-
ropassů mobility všem účastníkům stáží.

DOPOručEní
Účast v  projektu hodnotíme jako velmi 
úspěšnou, stala se důležitou událostí 
v chodu školy, která i po jejím skončení 
ovlivňuje žáky i  pedagogy školy. je vel-
kou motivací pro další roky a  to nejen 
pro výše zmíněné skupiny, ale také pro 
budoucí žáky školy. Pozitivní zkušenost 
také nastartovala další aktivity školy 
v  projektech podobného typu. Škola 
spolupracuje s  místní neziskovou orga-
nizací na  projektech v  rámci Ka2. Dále 
se zapojila do aktivity, díky které získala 
americkou asistentku učitele do výuky. 

ADc college, Velká Británie
BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur 
gmbh, rakousko

Hlavním tématem projektu bylo rozšiřování odborných znalostí 
a dovedností žáků, jejich socio-kulturního rozhledu a osvojení 
si odborného cizího jazyka. Projekt vznikl z potřeby naší školy, 
Obchodní akademie česká Lípa, umožnit zvýšení odborné způsobilosti 
a zaměstnatelnosti žáků a podpořit propojování vzdělávání, 
podnikatelského segmentu a státní správy. Vyvrcholením projektu 
byly dvou- a čtyřtýdenní stáže v zahraničí pro vybrané žáky školy. 
Dvoutýdenní stáže se konaly ve vybraných firmách ve Velké Británii, 
čtyřtýdenní stáže v malých a středních podnicích v Rakousku.

TémA PrOJEKTu

PArTnEři rOzPOčET

57 468 €

VýsTuPy
Po  ukončení stáží proběhla evaluace 
a diseminace výsledků projektu. Projek-
tový tým uznal výsledky jednotek učení 
a  zhodnotil výsledky dotazníkových še-
tření. na škole byla pro žáky školy, žáky 
základních škol, zástupce firem a úřadů 
i  širší veřejnost zorganizována konfe-

rence, na  které účastníci prezentovali 
průběh stáží, svoje zážitky a  fotodoku-
mentaci pořízenou při stážích. Další ší-
ření výsledků projektu proběhlo formou 
článků v  tisku, na  webových stránkách 
školy, na  dnech otevřených dveří a  při 
burzách škol. 
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