
Projekty odborného 
vzdělávání a přípravy

Spolupracujte s Norskem, Islandem nebo Lichtenštejnskem  
a propojte výuku s praxí!

Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání



Co je cílem projektu?
Rozvíjet praktické vyučování podle principů ECVET nebo podporovat 
podnikatelské kompetence žáků.

Co můžete realizovat?
→  Vysílat zaměstnance odborné školy a partnerského podniku 

na studijní návštěvy
→  Upravovat učební plány, aby lépe odpovídaly potřebám trhu práce
→  Vytvářet jednotky ECVET ve spolupráci s partnerskými podniky
→  Realizovat krátkodobé praxe žáků v zahraničí
→  Pořádat vzdělávací aktivity, podporující podnikatelského ducha žáků 

S čím zazáříte?
Podpořte v rámci projektu sociální inkluzi a zapojte studenty 
ze znevýhodněného prostředí a získejte tak ve výběrovém procesu 
body navíc. Školy ze znevýhodněných regionů a školy s vyšším počtem 
znevýhodněných žáků mají body navíc jisté.

Je tento projekt pro vás?
→  O projekt mohou požádat české střední odborné a vyšší  

odborné školy
→  Na každém projektu musí spolupracovat  alespoň jedna instituce 

z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska (případně i ze Švýcarska, 
pokud má s Lichtenštejnskem uzavřenou dohodu o spolupráci), 
zapojit lze i instituce z ČR

→  Projektové aktivity jsou určené pro žáky i zaměstnance zapojených 
institucí

Jak dlouho může projekt trvat? 
13 měsíců

S jakým grantem a na co můžete počítat?
→  Na projekt lze získat 10 000 – 50 000 EUR, spolufinancování  

není vyžadováno
→  Z grantu lze financovat platy a odměny zaměstnanců,  

zahraniční cesty, jazykovou přípravu účastníků nebo propagaci 
a administraci projektu 

Kdy můžu podat žádost?
Od 6. 11. 2020 do 24. 2. 2021.
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e-mail: eeagrants@dzs.cz

Jak na to: 
Obchodní akademie 
a Jazyková škola  
s právem státní jazykové 
zkoušky, Přerov:  
Sdílení dobré praxe –  
cesta k úspěchu 
v odborném vzdělávání
→ V Přerově si dali za 
cíl podporovat ve svých 
studentech podnikatelského 
ducha. Za inspirací vyšlou 
své pedagogy do Norska, 
kde si budou s tamními učiteli 
vyměňovat příklady dobré praxe 
a sdílet své zkušenosti v oblasti 
odborné výuky k podnikavosti. 
Hlavním tématem bude vedení 
studentských firem, v nichž 
studenti vyvíjejí reálné produkty. 
Česká škola naopak uspořádá 
pro návštěvníky z Norska 
workshop zaměřený na smart 
IT řešení, která lze při výuce 
využít. Výstupem z obou setkání 
bude metodický učitelský 
manuál, který budou moci využít 
i další školy.
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