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Mise
01

J sme českou národní agenturou pro mezinárodní 

vzdělávání. Naším hlavním posláním je podporovat 

a usnadňovat mezinárodní spolupráci na všech 

stupních formálního i neformálního vzdělávání. 

Prostřednictvím komunitárních, bilaterálních i národních 

programů finančně a organizačně podporujeme realizaci 

mezinárodních projektů a rozvoj mezinárodního 

vzdělávání v ČR. Zároveň reprezentujeme, zviditelňujeme 

a propagujeme české školství v zahraničí a napomáháme 

k šíření dobrého jména ČR ve světě. Sloužíme jako 

centrum internacionalizace v ČR, které poskytuje 

informační, poradenské a analytické služby pro všechny 

cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Jsme zdrojem dat, 

informací, know-how a inspirace v oblasti mezinárodního 

vzdělávání, šíříme výsledky projektů mezinárodní 

spolupráce, informujeme o aktuálních trendech 

a zprostředkováváme přenos zkušeností a příkladů dobré 

praxe ze zahraničí. 

Jsme českou 
národní agenturou 
pro mezinárodní 
vzdělávání
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Vize02

Chceme i nadále napomáhat rozvoji 

mezinárodního vzdělávání a budovat naši roli 

centra internacionalizace v ČR. Prostřednictvím 

úzké spolupráce se všemi klíčovými aktéry v oblasti 

vzdělávání v ČR i v zahraničí budeme systematicky 

posilovat mezinárodní charakter vzdělávání v ČR 

a podporovat získávání globálních kompetencí 

potřebných k naplnění cílů udržitelného rozvoje. Budeme 

klást důraz na otevřenou komunikaci a propagaci 

všech našich aktivit a výrazným způsobem přispívat 

k pozitivnímu vnímání dopadů internacionalizace 

na jednotlivce, instituce i společnost. V souladu 

s evropskými i národními politikami v oblasti vzdělávání 

chceme dosáhnout začlenění co nejširšího spektra 

jednotlivců i institucí do mezinárodního vzdělávání 

a přispívat k rozvoji alternativních forem mezinárodní 

spolupráce, včetně aktivit „internacionalizace 

doma“. Budeme se aktivně účastnit odborné debaty 

v oblasti mezinárodního vzdělávání v ČR i v zahraničí 

a prostřednictvím společných mezinárodních aktivit hrát 

významnou roli v rámci sítě národních agentur a dalších 

mezinárodních asociací.

Chceme dosáhnout 
začlenění co nejširšího 
spektra jednotlivců 
i institucí do mezinárodního 
vzdělávání
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03 Politika kvality
V návaznosti na misi a vizi organizace 
máme od roku 2020 vytyčenou 
následující politiku kvality: 

Základním posláním naší organizace 
je napomáhat rozvoji kvalitního 
mezinárodního vzdělávání v ČR, 
a to zejména prostřednictvím:

◾ řádné implementace mezinárodních vzdělávacích 
programů a plněním úkolů vyplývajících 
z vládních usnesení, bilaterálních mezivládních 
smluv a rozhodnutí MŠMT; efektivní propagace 
českého školství v zahraničí;

◾ kvalitní informační, komunikační a poradenské 
činnosti, vycházející z potřeb a požadavků 
jednotlivých cílových skupin v oblasti vzdělávání;

◾ pravidelné analytické činnosti spočívající v práci 
s daty a publikaci studií a analýz.

A
Napomáháme rozvoji 
kvalitního mezinárodního 
vzdělávání v ČR
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Politika kvality je vystavěna na 
následujících principech, které jsou 
základním pilířem naší organizace:

◾ hrajeme klíčovou roli v oblasti 
internacionalizace ve vzdělávání v ČR; 

◾ posilujeme pozitivní vnímání dopadů 
internacionalizace na jednotlivce, instituce 
a společnost;

◾ podporujeme co nejširší zapojení jednotlivců 
i institucí do mezinárodního vzdělávání;

◾ propagujeme české školství v zahraničí 
a šíříme dobré jméno ČR ve světě;

◾ budujeme odborné know-how organizace 
a aktivně přispíváme do debaty v oblasti 
mezinárodního vzdělávání;

◾ jsme otevření novým formám mezinárodní 
spolupráce;

◾ rozvíjíme odborný i osobní potenciál svých 
zaměstnanců;

◾ budujeme digitální pracovní prostředí 
a aktivně využíváme ICT v činnosti organizace;

◾ udržujeme, rozvíjíme a vytváříme trvalé 
podmínky pro neustálé zlepšování systému 
řízení kvality, který pravidelně monitorujeme, 
vyhodnocujeme a přijímáme adekvátní 
nápravná opatření;

◾ stanovujeme cíle kvality směřující k zajišťování 
efektivního systému řízení.

Prioritními oblastmi ve vztahu 
k cílovým skupinám a jednotlivým 
uživatelům jsou:

◾ transparentnost, otevřenost a rovný přístup
◾ odbornost a profesionalita
◾ kvalita ve všech oblastech
◾ efektivní komunikace a propagace
◾ uplatňování principů společenské 

odpovědnosti
◾ hospodárnost

B CJsme otevření novým 
formám mezinárodní 
spolupráce
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04 Politika 
bezpečnosti 
informací
V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/
IEC 27001:2014 jsme přijali následující politiku 
bezpečnosti informací:

◾ respektujeme a dodržujeme všechny relevantní 
právní předpisy, standardy, normy a doporučení 
včetně GDPR;

◾ trvale vytváříme podmínky k zajišťování všech 
zdrojů potřebných k udržování a soustavnému 
zlepšování systému řízení bezpečnosti informací;

◾ zajišťujeme stanovenou úroveň informační 
bezpečnosti, jako je důvěrnost, integrita, 
dostupnost, prokazatelnost, spolehlivost 
a nepopiratelnost (dat);

◾ vytváříme prostředí důvěryhodnosti 
informačních systémů pro všechny 
zainteresované strany; 

◾ implementaci bezpečnostních opatření 
posuzujeme s ohledem na přínosy a efektivitu;

◾ udržujeme ve funkční rovnováze bezpečnostní 
opatření a funkcionalitu IS/ICT;

◾ zajišťujeme transparentní dostupnost dat pro 
všechny, kteří data vyžadují;

◾ zajišťujeme ochranu dat všech zainteresovaných 
stran v souladu s GDPR a další legislativou; 

◾ přijímáme opatření pro minimalizaci rizik; 
◾ systém řízení podrobujeme soustavnému 

monitorování, vyhodnocování stavu bezpečnosti 
a zavádění adekvátních nápravných opatření;

◾ stanovujeme cíle směřující k zajišťování efektivní 
neustále vyšší bezpečnosti spravovaných dat;

◾ pravidelně vzděláváme a školíme zaměstnance 
v oblasti bezpečnosti informací.

Stanovujeme cíle 
směřující k zajišťování 
efektivní neustále 
vyšší bezpečnosti 
spravovaných dat
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