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Dům zAHrAniční sPOlUPrácE
Průvodce mezinárodním vzděláváním



◾ Jsme národní agentura pro 
program Erasmus+ a Evrop-
ský sbor solidarity.

◾ Patříme pod Ministerstvo 
školství, mládeže a tělový-
chovy.

◾ V Česku koordinujeme i další 
programy v oblasti meziná-
rodního vzdělávání, například 
AKTION ČR–Rakousko,  
CEEPUS, AIA nebo Fondy EHP.  

 
◾ V zahraničí propaguje-

me české vysoké školství 
a podporujeme naši kulturu 
a výuku českého jazyka.

 

◾ Jsme zapojeni do několika 
evropských sítí: Eurodesk, 
eTwinning, Eurydice  
a EPALE.  

◾ V Bruselu provozujeme 
Českou styčnou kancelář 
pro vzdělávání a výzkum 
(CZELO). 

◾ Poskytujeme informač-
ní a poradenské služby 
o mezinárodním vzdělávání 
a internacionalizaci. 

Dům zAHrAniční  
sPOlUPrácE 
Průvodce mezinárodním 
vzděláváním

Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz 

Evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních for-
málního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformálního 
vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých a ve sportu. Financuje indi-
viduální pobyty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. 

Studentům učilišť, středních a vyšších odborných škol (i absolventům) 
umožňuje vyjet do zahraničí na odborné stáže. Je to jedinečná příleži-
tost zjistit, jak to chodí v jiné zemi, získat nové zkušenosti a profesní 
dovednosti, zlepšit se v cizím jazyce a navázat mezinárodní přátelství. 
Mladí lidé ve věku 13–30 let bez ohledu na to, zda studují, se navíc 
v rámci programu Erasmus+ mohou zúčastnit výměn mládeže. 

Evropský sbor solidarity
evropskysborsolidarity.dzs.cz
 
Evropský program určený mladým lidem ve věku 18–35 let. Zájemcům 
umožnuje zapojit se do mezinárodních dobrovolnických nebo huma-
nitárních projektů. Neformální skupinky mladých podporuje v realizaci 
vlastních solidárních projektů v Česku. Studium ani pracovní zkuše-
nosti nejsou podmínkou. 

Eurodesk
eurodesk.dzs.cz

Evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží poskytuje snadný a rychlý přístup k infor-
macím o zahraničních výjezdech a vzdělávacích programech.

sTUDEnTi A ABsOlVEnTi 

http://erasmus.dzs.cz
http://evropskysborsolidarity.dzs.cz
http://eurodesk.dzs.cz


Kdo může vyjet
◾ Žáci středních odborných 

škol a učilišť
◾ Studenti vyšších odborných 

škol
◾ Absolventi těchto škol (do 

jednoho roku od ukončení 
studia) 

Typy aktivit  
◾ Krátkodobé stáže  

na školách / v podnicích  
(10–89 dnů) 

◾ Dlouhodobé stáže  
na školách / v podnicích –  
ErasmusPro (90–365 dnů) 

◾ Účast na soutěžích odbor-
ných dovedností (1–10 dnů) 

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy EU
◾ Státy EHP (Island, Lichten-

štejnsko, Norsko)
◾ Kandidátské země EU 

(Severní Makedonie, Srbsko, 
Turecko) 

◾ Ostatní státy světa

co získáte 
◾ Možnost vyjet do světa na 

pár dnů až rok  
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ Jazykovou a organizační 

podporu 
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 
◾ Certifikát o získaných znalos-

tech a dovednostech       

Jak se přihlásíte
Výběr účastníků je zcela v kom-
petenci škol, které musejí být za-
pojeny do programu Erasmus+. 
S dotazy se obraťte na třídního 
učitele nebo vedení školy. 

STUDENTI A ABSOLVENTI /
Erasmus+

Odborné stáže

Kdo může vyjet
Mladí lidé ve věku 13–30 let. 
Studium není podmínkou.

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy EU
◾ Státy EHP (Island, Lichten-

štejnsko, Norsko)
◾ Kandidátské země EU 

(Severní Makedonie, Srbsko, 
Turecko) 

◾ Partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
Evropy, region Zakavkazska, 
jižní Středomoří a Rusko) 

Typy aktivit 
◾ Výměny mládeže (5–21 dnů)
 – setkání skupiny mladých 

lidí, která se společně věnuje 
určitému tématu

◾ Aktivity participace mládeže 
(3–24 měsíců)

 – dílčí aktivity mohou trvat 
jeden den a déle

co získáte 
◾ Možnost vyjet do světa na 

pár dnů až týdnů  
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí  
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 
◾ Certifikát o získaných znalos-

tech a dovednostech

Jak se přihlásíte
Zájemci musejí sami kontakto-
vat organizaci, která výměny 
mládeže nebo aktivity participa-
ce nabízí. Jejich přehled najdete 
na stránce erasmus.dzs.cz.  

Výměny mládeže a aktivity participace mládeže

http://erasmus.dzs.cz


Kdo se může zapojit
Kdokoli ve věku 18–30 let.

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy EU (včetně 

Česka)
◾ Státy EHP (Island, Lichten-

štejnsko, Norsko)
◾ Kandidátské země EU 

(Severní Makedonie, Srbsko, 
Turecko) 

◾ Partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
Evropy, region Zakavkazska 
a jižního Středomoří, Rusko)

Typy aktivit 
◾ Dobrovolnictví v zahrani-

čí (2 týdny – 12 měsíců) 
◾ Dobrovolnictví v ČR  

(2 týdny – 2 měsíce)
 – pouze pro mládež s ome-

zenými příležitostmi
◾ Humanitární projekty  

(2 týdny – 12 měsíců)
 – pro zájemce ve věku 

18–35 let
◾ Solidární projekty  

(2–12 měsíců)
 – pro neformální skupiny 

mladých lidí, kteří mají chuť 
ve svém okolí něco změnit

co získáte 
◾ Možnost vyjet do světa nebo 

realizovat vlastní projekt 
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí 

(včetně kapesného) nebo na 
řízení projektu a kouče 

◾ Jazykovou a organizační 
podporu

◾ Podporu účastníkům s ome-
zenými příležitostmi 

◾ Certifikát o získaných znalos-
tech a dovednostech

Jak se přihlásíte
Zájemci o dobrovolnictví se 
musejí registrovat v online 
databázi Evropského sboru 
solidarity. Podrobný postup, 
jak získat grant na solidární 
projekt, najdete na stránkách 
evropskysborsolidarity.dzs.cz.  

STUDENTI A ABSOLVENTI /
Evropský sbor solidarity

Kdo může vyjet
Středoškoláci ve věku od 14 let. 

Typy výjezdů 
◾ Skupinový výjezd  

(5 dnů – 4 týdny)
◾ Studijní pobyt pro jednotliv-

ce (1–6 měsíců)  
◾ Praktická stáž v podniku 

nebo partnerské škole  
(5 dnů – 4 týdny)

Kam můžete vyjet 
◾ Norsko
◾ Lichtenštejnsko
◾ Island

co získáte 
◾ Možnost vycestovat za 

studiem nebo na stáž
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ Organizační podporu 
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi  

Jak se přihlásíte
Výběr účastníků je zcela v kom-
petenci škol, které musejí být 
zapojeny do programu Vzdě-
lávání Fondů EHP. S dotazy se 
obraťte na třídního učitele nebo 
vedení školy. 

STUDENTI A ABSOLVENTI /
Fondy EHP

http://evropskysborsolidarity.dzs.cz


eTwinning
etwinning.dzs.cz 

Aktivita eTwinning podporuje online spolupráci žáků a učitelů mateř-
ských, základních a středních škol v rámci Evropy i mimo ni. Umožňuje 
také profesní rozvoj pracovníků škol a vzájemnou výměnu zkušeností 
s kolegy v zahraničí. 

národní VET TEAm
vetteam.dzs.cz

Národní VET TEAM přispívá k propagaci a využívání evropských ná-
strojů a principů pro podporu kvality odborného vzdělávání. Expertní 
tým poskytuje poradenské a vzdělávací služby realizátorům projektů 
Erasmus+ a žadatelům o grant. 

European schoolnet
eun.dzs.cz 
European Schoolnet je síť 34 evropských ministerstev školství 
s  centrálou v Bruselu. Podporuje zavádění digitálních technologií 
do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v ma-
tematice a přírodních vědách) a spolupráci evropských škol. 

Eurydice
eurydice.dzs.cz 

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává 
a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích sys-
témech a vzdělávací politice v celé Evropě. 

Evropská jazyková cena label
label.dzs.cz 
Ocenění udílené výjimečným a  inovativním projektům v  oblasti 
jazykového vzdělávání. Přihlášku může podat jakákoli vzdělávací 
instituce. 

Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz 

Evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních for-
málního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformálního 
vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých a ve sportu. Financuje indivi-
duální pobyty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. 

Zaměstnanci učilišť, středních a vyšších odborných škol mohou vyjet do 
zahraničí na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující insti-
tuci. Získají nové znalosti a dovednosti, navážou profesní kontakty a po-
znají odlišné způsoby výuky i jinou kulturu. Vyjet mohou opakovaně.

Akademická informační agentura (AiA)
aia.dzs.cz 

Agentura nabízí  učitelům  ze základních škol, učilišť, středních 
a vyšších odborných škol příležitosti zlepšit své didaktické doved-
nosti ve výuce německého jazyka. Pobyty se konají v Sasku, Bavor-
sku a Bádensko-Württembersku.

Fondy EHP
fondyehp.dzs.cz 

Zaměstnanci středních a vyšších odborných škol mohou vyjet na stu-
dijní pobyt do Norska, Lichtenštejnska nebo na Island, kde získají nové 
znalosti a dovednosti, navážou profesní kontakty a poznají odlišné způ-
soby výuky. Zapojit se mohou také do realizace společných projektů. 

zAmĚsTnAnci

http://etwinning.dzs.cz
http://vetteam.dzs.cz
http://eun.dzs.cz
http://eurydice.dzs.cz
http://label.dzs.cz
http://erasmus.dzs.cz
http://aia.dzs.cz
http://fondyehp.dzs.cz


ZAMĚSTNANCI / Akademická  
informační agentura (AiA)

Kdo může vyjet
Pedagogičtí i nepedagogičtí 
zaměstnanci učilišť, středních 
a vyšších odborných škol.

Typy výjezdů 
◾ Stínování (2–60 dní) 
◾ Výukové a školicí pobyty  

(2–365 dní) 
◾ Kurzy a školení (2–30 dní) 
◾ Hostující odborníci (2–60 dní) 
◾ Hostující studenti učitelství 

(10–365 dní) 

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy EU
◾ Státy EHP (Island, Lichten-

štejnsko, Norsko)
◾ Kandidátské země EU (Severní 

Makedonie, Srbsko, Turecko) 
◾ Ostatní státy světa

co získáte 
◾ Možnost vyjet do světa na 

pár dnů až rok  
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Nové profesní kontakty
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 

Jak se přihlásíte
Zájemci se přihlašují přes svého 
zaměstnavatele, výběr účastníků 
je zcela v jeho kompetenci.

Kdo může vyjet
Učitelé německého jazyka (pří-
padně učitelé s dobrou znalostí 
němčiny).

Typy výjezdů 
◾ Didakticky zaměřené seminá-

ře (1–2 týdny)
◾ Hospitační stáže (2–3 týdny)

Kam můžete vyjet 
Německo

co získáte 
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Nové profesní kontakty
◾ Finance na pobyt (u seminá-

řů včetně dopravy a vstupů 
do památek) 

◾ Certifikát o absolvování 
semináře

Jak se přihlásíte
Zájemci se musejí přihlásit do 
výběrového řízení. Požadavky 
se liší podle konkrétní nabídky. 
Aktuální přehled najdete na 
www.dzs.cz/program/ 
akademicka-informacni- 
-agentura. 

ZAMĚSTNANCI /
Erasmus+

*  Administraci zajišťuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu  
v Bruselu. Konzultace poskytne kancelář CZELO. Více na czelo.dzs.cz.

Další možnosti zapojení pro organizace
Partnerství pro spolupráci
◾ Partnerství malého rozsahu 

(6–24 měsíců, min. 2 organi-
zace z 2 zemí)

◾ Kooperativní partnerství 
(12–36 měsíců, min. 3 organi-
zace z 3 zemí)

Centralizované aktivity*
◾ Erasmus+ Sport
◾ Jean Monnet
◾ Pedagogické akademie  

Erasmus+
◾ Aliance pro inovace
◾ Centra excelence odborného 

vzdělávání

http://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura
http://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura
http://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura
http://czelo.dzs.cz


Kdo může vyjet
◾ Pedagogičtí i nepedagogičtí 

zaměstnanci středních a vyš-
ších odborných škol  

◾ Zaměstnanci veřejných insti-
tucí (např. NPI, ČŠI)  

◾ Zaměstnanci krajů a obcí 
(zřizovatelé škol)

Typy výjezdů 
◾ Výukový pobyt  

(1 týden – 2 měsíce)
◾ Stínování na pracovišti, 

studijní návštěva  
(1 týden – 2 měsíce)

Kam můžete vyjet 
◾ Norsko
◾ Lichtenštejnsko
◾ Island

co získáte 
◾ Nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ Nové profesní kontakty
◾ Finance na pobyt v zahraničí 
◾ Jazykovou podporu 
◾ Podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi

Jak se přihlásíte
Zájemci se přihlašují přes svého 
zaměstnavatele, výběr účastníků 
je zcela v jeho kompetenci.

ZAMĚSTNANCI /
Fondy EHP

JAK cEsTOVAT EKOlOgicKy A ODPOVĚDnĚ

Šťastnou eko-cestu! 

Dejte přednost vlaku  
před letadlem.
Když to nejde jinak, volte níz-
koemisní lety. Místo auta 
využívejte místní MHD. 

najděte si zelené 
ubytování.
Dnes už i kempy, farmy, pen-
ziony a hotely myslí na ochra-
nu přírody. Poznáte je pod-
le „květiny“ (ekoznačka EU).  

Šetřete vodou (třeba při 
sprchování) a energií.
Snažte se třídit odpad (jedno-
rázové baterie nikdy nevyha-
zujte do směsného odpadu).  

Buďte ohleduplní  
k místní krajině.
Držte se vyznačených cest, 
nepohazujte odpadky, ne-
trhejte rostliny. Neohrožujte 
zvířata (nepodporujte byznys 
založený na jejich zneužívání). 

zabalte si vlastní svačinu  
na cestu s sebou.
Odolejte fastfoodům a zkus-
te radši nějakou místní dobro-
tu. Jezte lokálně a sezonně.

Objevujte svět bez plastu.   
Přibalte si do batohu plátě-
nou tašku na nákupy, látkové 
pytlíky, lahev na vodu, vlast-
ní kelímek na kafe nebo rovnou 
termosku, vlastní příbor a mis-
ku (třeba na street food). 

cestujte pomalu a nalehko.
Objevujte méně míst, ale 
důkladněji a s méně kily na 
zádech. Studium v zahraničí 
je ideální způsob pomalého 
cestování.  

Kompenzujte 
svoji uhlíkovou 
stopu příspěvkem
do vybraného „off-
setového“ projektu nebo 
pomozte místní komunitě 
jako dobrovolník.

rady pro udržitelné  
cestování



Poznámky

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/mladezvakci 
www.facebook.com/czelobrussels

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz

Twitter
twitter.com/dzs_cz 
twitter.com/CZELO_Brussels

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
bit.ly/DZStube

Dům zahraniční spolupráce (Dzs)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

info Desk
+420 221 850 100
info@dzs.cz

Otevírací hodiny:
pondělí–čtvrtek 9–17 hod.
pátek 9–15 hod.

www.dzs.cz

česká styčná kancelář 
pro vzdělávání a výzkum (czElO)
Rue Montoyer 23, 1000 Brussels 

czelo@dzs.cz
czelo.dzs.cz

Vytištěno na recyklovaném papíře s certifikací FSCR

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.instagram.com/dzs_cz
http://www.twitter.com/dzs_cz
http://www.twitter.com/CZELO_Brussels
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz
http://www.bit.ly/DZStube
http://www.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz
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