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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) a samotnému 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
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Základním posláním naší organizace 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.
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Cíle organizace 

DZS si pro rok 2016 vytyčil celkem 
osm kvalitativních cílů. Cíle vycházely 
ze základních činností organizace 
a rozpracovávaly hlavní priority DZS pro 
rok 2016.
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Podpora šíření výsledků 
projektů programu 
Erasmus+ 
Realizace akcí a aktivit, 
díky kterým budou šířeny 
výsledky projektů finančně 
podpořených v rámci 
programu Erasmus+: 
A akce v jednotlivých 
regionech ČR B webové 
stránky a sociální sítě, C 
Pečeť kvality.

1

Intenzivní komunikace 
výsledků grantových 
programů navenek 
Podpora šíření výsledků 
projektů a mobilit 
realizovaných v rámci 
programu Norských fondů 
a fondů EHP a programu 
SCIEX-NMSch.
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Zajištění efektivního 
čerpání prostředků 
administrovaných 
programů 
Zajištění maximální míry 
vyčerpání prostředků 
přidělených pro ČR.

2

Posílení propagace 
studijních programů 
českých vysokých škol 
v zahraničí 
Podpora českých vysokých 
škol implementací portálu 
prezentujícího studijní 
programy nabízené 
českými vysokými školami 
v anglickém jazyce.

6

Podpora digitální 
gramotnosti učitelů 
jako součásti konceptu 
digitálního občanství 
v oblasti základního 
a středního vzdělávání 
Vytvoření pilotního 
evropského autoevaluačního 
nástroje pro testování 
učitelských IT dovedností 
využitelných ve výuce pro 
ZŠ a SŠ.

3

Podpora spolupráce mezi 
evropskými programy 
Erasmus+, EPALE 
a Euroguidance
Propojení akcí a aktivit 
v sektoru vzdělávání 
dospělých v ČR.
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Posílení spolupráce 
mezi sektory programu 
Erasmus+
Zvýšení počtu žádostí 
o grant podaných v rámci 
programu Erasmus+, 
ve kterých dochází 
k propojení různých sektorů 
vzdělávání.

4

Posílení kvality v aktivitě 
Evropská dobrovolná 
služba
Zavedení systému 
monitoringu akreditovaných 
organizací EDS.

8
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Akce DZS 
v roce 2016

DZS uspořádal v roce 2016 více než 
200 akcí pro odbornou i širokou veřejnost. 
Cílem bylo seznamování účastníků 
s činnostmi DZS a s nejrůznějšími 
možnostmi v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy. V rámci oslovení co nejširší 
a co nejrozmanitější skupiny lidí jsme se 
rovněž účastnili větších akcí zahrnujících 
množství vzdělávacích institucí, především 
pak tuzemských i zahraničních veletrhů.
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veletrhů

konferencí soutěže

projektových 
dnů kampaně

seminářů 
a setkání

13

4

36 3

15 154

V roce 2016 DZS 
uspořádal

a zúčastnil se
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VELETrhy

◾ NAFSA v Denveru / květen 2016
největší světový veletrh vysokoškolského vzdělávání 
s účastí 10 000 profesionálů z více než 100 zemí

◾ EAIE v Liverpoolu / září 2016
evropská obdoba veletrhu NAFSA s účastí 
5 200 profesionálů z více než 80 zemí;  
na českém stánku se prezentoval dosud rekordní 
počet 17 vysokých škol

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

◾ GAUDEAMUS PrAhA
leden 2016

◾ NGO MArKET PrAhA
duben 2016

◾ STUDUJ A PrACUJ 
V ZAhrANIČÍ 

 ČESKÉ BUDĚJOVICE
květen 2016

◾ EDUCA My JOB LIBErEC 
říjen 2016

◾ STUDy ABrOAD FAIr 
PrAhA
říjen 2016

◾ GAUDEAMUS BrNO
listopad 2016

◾ JOB ChALLENGE BrNO
listopad 2016

◾ SChOLA PrAGENSIS 
PrAhA
listopad 2016

◾ UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, 
VySOKOŠKOLÁK 
OSTrAVA
prosinec 2016

Tuzemské veletrhy

◾ KOrEA STUDy ABrOAD FAIr 2016 v Soulu / 
říjen 2016
prezentace studia v České republice korejským 
studentům

◾ STUDy IN EUrOPE VIrTUAL FAIr USA AND 
CANADA / říjen 2016
virtuální veletrh s propagací možností studia v Evropě 
online
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KONFErENCE

Průřezové 
konference DZS Ostatní konference 

◾ Tematický monitoring „Touha poznávat“ 
/ 16. 6. 2016
monitoring probíhajících projektů Erasmus+ 
napříč sektory vzdělávání

◾ Valorizační konference „Vzdělávání bez 
hranic“ / 8. 11. 2016
ocenění nejlepších projektů realizovaných 
v programu Erasmus+ a Programu 
celoživotního učení

◾ Neformální setkání ředitelů národních 
agentur Erasmus+ / 26. – 27. 9. 2016
diskuze společných témat; vytvoření 
komunikační platformy pro sdílení 
dokumentů a aktuálních informací ze setkání; 
50 účastníků ze 33 zemí

◾ CEEPUS National Meeting / 26. 5. 2016
udělení ocenění The Czech National CEEPUS 
Office Prize 2015

◾ Mezinárodní konference „Cesty 
k profesionalizaci kariérového 
poradenství“ / 26. – 27. 5. 2016 
setkání akademických pracovníků, 
výzkumníků, poskytovatelů kariérového 
poradenství, odborná diskuze na téma 
profesionalizace služeb kariérového 
poradenství

◾ Kreativně k jazykové výuce / 22. 6. 2016
 vyhlášení výsledků Evropské jazykové ceny 

Label za rok 2016

◾ Účast na 5. výroční konferenci učitelů 
českých škol v Severní Americe /  
červen 2016 
setkání učitelů češtiny vyučujících 
ve Washingtonu, odborné přednášky na téma 
výuky češtiny jako cizího jazyka

◾ Výroční konference Eminent / 17. – 18. 11. 2016
180 expertů z celé Evropy

◾ Konference „Umění žít spolu“ / 19. – 20. 11. 2016 
tématem obraz migranství a uprchlické krize 
v médiích a očima českých středoškoláků; účast 
50 českých středoškoláků, součástí živá knihovna, 
vstupy odborníků na problematiku z neziskového 
sektoru a z médií

◾ Závěrečná konference v rámci programu 
Spolupráce škol a stipendia / 7. 12. 2016
konference s cílem zhodnotit  výsledky programu 
v jednotlivých oblastech a představit úspěšné 
projekty zaměřené na „efektivní nástroje 
ve vzdělávání“ a „přenos získaného know-how 
do praxe“

◾ Diseminační konference KA1 „Mládež  
(nejen) sobě“ / 12. – 13. 12. 2016 
konference věnovaná oblasti neformálního 
vzdělávání mládeže v rámci programu Erasmus+, 
prostor byl věnován také sdílení zkušeností a síťování

◾ Slavnostní konference Národní cena 
kariérového poradenství / 20. 9. 2016
vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže 
a slavnostní předávání cen, odborné přednášky,  
prezentace příkladů dobré praxe 

◾ Česko-slovenská konference EPALE 
na téma „mediální gramotnost“ / 5. 10. 2016

 příspěvky na téma stav mediální gramotnosti 
v České republice a na Slovensku, prezentující 
byli zástupci DZS, MŠMT, zástupci z univerzit, 
médií a celá řada odborníků

◾ Národní konference Erasmus+/ 
eTwinning / 13. – 15. 10. 2016
předávání cen eTwinning Quality Label, 
národních cen eTwinning a Pečeti kvality 
Erasmus+ školní vzdělávání

◾ Diseminační konference „Řemeslo má 
zlaté dno“ / 19. – 20. 10. 2016 
zaměřena na podporu vzdělávání k řemeslným 
profesím
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SEMINÁŘE 
A SETKÁNÍ

32 1 4

15 3 4

18 2 5

11 1 2

10 22 28

16 0 0

Školní vzdělávání  Školní vzdělávání  Školní vzdělávání  

Odborné vzdělávání 
a příprava  

Odborné vzdělávání 
a příprava  

Odborné vzdělávání 
a příprava  

Vysokoškolské 
vzdělávání  

Vysokoškolské 
vzdělávání  

Vysokoškolské 
vzdělávání  

Vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých

Mládež Mládež Mládež

Průřezové semináře 
a školení

Průřezové semináře 
a školení

Průřezové semináře 
a školení

Semináře
včetně online seminářů

Školení Ostatní
setkání, monitorovací návštěvy…
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SOUTĚžE

– zasláno více než 240 soutěžních 
příspěvků

– ocenění vítězů na vernisáži 24. 11. 2016 
v divadle Na Prádle

– www.evropanasimaocima.cz 

– soutěž pro jednotlivce i organizace 
poskytující poradenské aktivity  

– 31 přihlášených příspěvků

– soutěž určena MŠ, ZŠ, SŠ, vzdělávacím 
institucím, neziskovým organizacím 

– ukončení soutěže v roce 2017

– soutěž pro účastníky programu 
Erasmus+ z vysokých škol, jejímž cílem 
bylo vytvořit kuchařku mezinárodních 
receptů

Fotosoutěž 
na téma „Nevšední zážitky 
všedních dnů“ 

Národní cena 
kariérového 
poradenství
8. ročník

Výtvarná soutěž
 „Mýtické a mystické 
bytosti, bohové a hrdinové, 
nadpřirozeno i tajemno, kouzla 
a čáry mezi námi“

Erasmus Label 
8. ročník soutěže tentokrát 
na téma „Erasmus – mix chutí“
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PrOJEKTOVÉ 
DNy

13 21 3
–  seznámení veřejnosti a zejména mladých lidí 

s problematikou inkluze a kulturní rozmanitosti v daném 
regionu formou projektového dne

–  zapojení regionálních partnerů, studentských klubů, spolků, 
pracovníků s mládeží aj. 

–  soutěž odborných škol „Bez praxe nejsou koláče” pořádaná 
za účelem zviditelnění odborného vzdělávání a přípravy

–  soutěž mládežnických organizací za účelem zviditelnění 
možností zapojení do programu Erasmus+

podpořených Projektových Dnů 
na téma „Umění žít spolu“ 

podpořených Dnů odborných 
dovedností v rámci Evropského týdne 
odborných dovedností 

projektové dny organizované 
regionálními partnery Eurodesk 
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KAMPANĚ

– součástí vyhlášené Nové agendy dovedností pro Evropu 
– cílem je zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy
– zahajovací akce ve formě kulatého stolu
– soutěž „21 podpořených Dnů odborných dovedností”
– organizace Trhu odborných dovedností – prezentace 

výrobků a dovedností žáků odborných škol 
– závěrečná akce – zasedání Koordinačního centra pro ECVET 
– uspořádání tiskové konference na téma využití programu 

Erasmus+ pro podporu odborného vzdělávání

– strukturované dialogy v regionech, workshopy, konference 
„Umění žít spolu“

– večery s EDS v regionech  – 13 besed, živých knihoven 
a dalších neformálních setkání

– EDS bus tour – turné po 14 městech ČR
– Superanuál EDS – mezinárodní konference 
– Pečeť kvality pro 3 nejlepší projekty EDS + publikace se 

všemi přihlášenými projekty
– speciál bulletinu Mozaika k EDS

Evropský týden 
odborných dovedností
5. – 9. 12. 2016

Osvětová kampaň k inkluzi 
a kulturní diverzitě

Oslavy 20 let Evropské 
dobrovolné služby
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z toho 47 článků bylo 
k aktivitám programu 
Erasmus+ v různých 
tištěných titulech nebo 
na vzdělávacích webech 

zaměřených na jednotlivé 
programy a aktivity

z nichž 4 byly 
k aktivitám programu 
Erasmus+

v příměstské regionální 
dopravě a artových 
kinech 

článků
tiskových 
zpráv

facebookových 
profilů

krátký 
atraktivní klip74 1417 1

V roce 2016 
DZS vydal

Publikace, 
tištěná 
a elektronická 
média

DZS oslovuje a motivuje cílové skupiny 
k zapojení do programu Erasmus+ pomocí 
tištěných i elektronických médií. Využívá 
k tomu titulů specializujících se na danou oblast 
vzdělávání nebo celorepublikových deníků 
s přílohami či rubrikami o vzdělávání. 
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VyDANÉ 
PUBLIKACE, 
LETÁKy, 
NEWSLETTEry

Publikace Letáky

Newslettery

◾  Catalogue of higher Education Institutions in the Czech 
republic

◾  Czech – U.S. International Cooperation in research and 
Developement

◾  Dobrovolnictví
◾  eTwinning v roce 2016 aneb inspirace pro učitele
◾  Evropská jazyková cena Label 2016
◾  Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení
◾  Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže 

s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež
◾  Kompendium schválených projektů Erasmus+ odborné 

vzdělávání a příprava 2016 
◾  Mezinárodní spolupráce Čr-USA ve výzkumu a vývoji
◾  Nadnárodní iniciativy mládeže v programu Erasmus+ 

mládež
◾  Krajiny češtiny č. 8
◾  Národní cena kariérového poradenství 2016
◾  Národná cena kariérového poradenstva 2016
◾  Naskočte do EDS!

◾ O pozitivních dopadech inkluzivních projektů Erasmus+ 
mládež

◾  Otevřené dveře do světa
◾  Pečeť kvality Erasmus+ mládež 2016
◾  Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2016
◾  Pečeť kvality Erasmus+ vzdělávání dospělých 2016
◾  Pečeť kvality Leonardo da Vinci
◾  Práce v zahraničí
◾  Projekty pro mládež výzkumnou optikou
◾  Příklady využití ECVET v praxi
◾  Přínosy pro účastníky s omezenými příležitostmi, 

Erasmus+ mládež
◾  Sciex Scholarship Fund
◾  Studium v zahraničí
◾  The National Career Guidance Award 2016
◾  Zpráva o implementaci ECVET v České republice
◾  Zpráva o činnosti programu AKTION Česká republika – 

rakousko

◾  AKTION Česká republika – rakousko
◾  ECVET
◾  EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých
◾  Eurodesk
◾  Evropská dobrovolná služba
◾  Come and Study in the Czech republic

◾ Mozaika leden
◾ Mozaika duben
◾ Mozaika červenec
◾ Mozaika říjen
◾ Mozaika speciál – Evropská dobrovolná služba
◾ Mozaika speciál – Pečeť kvality 2016
◾ Škola v síti



13

Ocenění úspěšných 
projektů a jejich 
realizátorů

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+ a již ukončeného 
evropského Programu celoživotního učení (Leonardo 
da Vinci a Grundtvig). Pečeť kvality je každoročně 
udělována ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.
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V rámci Valorizační konference 
byli oceněni Pečetí kvality:

Základní škola německočeského 
porozumění a Gymnázium Thomase 
Manna, o. p. s. za projekt „Wie war es 
damals. Oma, Opa erzählt mal“

Janáčkova akademie múzických umění 
v Brně za „studentské mobility“

yMCA Čr za projekt „The Fairytale of 
Childhood“

Educa International, o. p. s. za projekt 
„Placements for Graduates“ 

Knihovna města Olomouce, příspěvková 
organizace za projekt „Library, I love it!“

Sektor školního 
vzdělávání

Vysokoškolský sektor

Sektor mládeže

Sektor odborného 
vzdělávání a přípravy

Sektor vzdělávání 
dospělých
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Studie a analýzy

DZS realizuje na národní i mezinárodní úrovni 
monitorovací a výzkumné aktivity, jejichž cílem je 
získání reálných informací o realizaci programu, 
o vhodnosti zacílení programových aktivit i kvality 
služeb poskytovaných DZS. Ve svých studiích se DZS 
zaměřuje na žadatele i příjemce grantů a snaží se získat 
zpětnou vazbu i od potenciálních účastníků, kteří se 
dosud do žádné z aktivit programu nezapojili.
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STUDIE 
A ANALýZy

Ukončené studie Publikace

Příspěvky do mezinárodních 
publikací

Probíhající studie

V roce 2016 DZS publikoval 5 ukončených studií:
◾ Zpětná vazba od žadatelů o grant
◾ Názory hodnotitelů projektů a administrátorů
◾ Studie o informovanosti 1. kolo
◾ Studie o informovanosti 2. kolo
◾ Absolventi pobytů Erasmus 2004–2012

Na základě realizovaných dopadových studií v programu Mládež 
v akci a Erasmus+ mládež byly v roce 2016 vydány tyto tři 
publikace:
◾ Erasmus+ mládež – Přínosy pro účastníky s omezenými příležitostmi
◾ Erasmus+ mládež – O pozitivních dopadech inkluzivních projektů
◾ Národní zpráva z šetření výzkumu RAY za období 2010–2013

Publikace Eurydice v roce 2016:
◾ https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/

Publications_2016

V současné době probíhají následující studie:
◾ Zpětná vazba účastníků zahraničních pobytů a mapování přínosů
◾ Mapování specifik dosud nezapojených osob a institucí
◾ Maximalizace využití dat z předchozího programového období 

2007–2013 (Mládež v akci; mezinárodní studie v rámci spolupráce 
s mezinárodní sítí RAY)

◾ Průzkum vlivu projektů Erasmus+ sektoru mládeže na účastníky 
a projektové vedoucí (mezinárodní studie v rámci spolupráce 
s mezinárodní sítí RAY)

◾ Výzkum participace mladých lidí účastnících se projektů Erasmus+ 
mládež (mezinárodní studie v rámci spolupráce s mezinárodní  
sítí RAY)

◾ Studie sledující rozvoj kompetencí a kapacit pracovníků s mládeží 
(mezinárodní studie v rámci spolupráce s mezinárodní sítí RAY)

◾ Analýza jednotek výsledků učení z projektů mobility programu 
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava – výzvy 2016 a 2017

◾ Střednědobé hodnocení implementace ECVET v programu 
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava (2014–2017) v ČR

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications_2016
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications_2016
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Programy

Vzdělávací programy, které má Dům zahraniční 
spolupráce v gesci, jsou velmi rozmanité a pokrývají 
různé oblasti vzdělávání. Na těchto stránkách se Vám 
představí mezinárodní programy a aktivity, které 
nabízejí podporu ve všech oblastech vzdělávání. 
Jejich cílovou skupinou jsou nejen tuzemské školy 
a jiné vzdělávací instituce a jejich žáci a studenti,  
ale podporují také studium zahraničních studentů v ČR 
a působení českých učitelů v zahraničí.

07č
á
s
t
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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 jinými 
vzdělávacími institucemi v rámci Evropy. 

Erasmus+ 
školní 
vzdělávání

1 045 479 3 252 271

234 120

75
34

32 % 28 %

rozpočet v EUr rozpočet v EUr

Přijaté žádosti Přijaté žádosti

Schválené žádosti
Schválené 
žádosti

Úspěšnost Úspěšnost

Projekty 
mobility osob*

Strategická 
partnerství

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

+ 61 partnerských škol
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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.

Erasmus+ 
odborné 
vzdělávání 
a příprava

6 798 053 2 216 652

345 53

23

119 15

7

34 % 28 %

30 %

rozpočet v EUr rozpočet v EUr

Přijaté žádosti Přijaté žádosti

Přijaté žádosti

Schválené žádosti Schválené žádosti

Schválené žádosti

Úspěšnost Úspěšnost

Úspěšnost

Projekty 
mobility osob*

Strategická 
partnerství

Erasmus+ Certifikát 
mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě

* zahrnuje žáky a pracovníky 
v odborném vzdělávání a přípravě
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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 Evropu. 

Erasmus+ 
vysokoškolské 
vzdělávání

14 444 055

3 498 071 853 131

68

31

2

24

68

21

2

4

100 %

68 %

100 %

17 %

rozpočet v EUr

rozpočet v EUr rozpočet v EUr

Přijaté žádosti

Přijaté žádosti

Přijaté žádosti

Přijaté žádosti

Schválené žádosti

Schválené žádosti

Schválené žádosti

Schválené žádosti

Úspěšnost

Úspěšnost

Úspěšnost

Úspěšnost

Individuální mobilita mezi 
programovými zeměmi*

Individuální mobilita 
mezi programovými 
a partnerskými zeměmi*

žádost o akreditaci 
konsorcií

Strategická 
partnerství

* zahrnuje studenty a zaměstnance 
vysokoškolských institucí
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Program Erasmus+ vzdělávání dospělých je určen organizacím, 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.

Erasmus+ 
vzdělávání 
dospělých

165 289 1 228 374

33 44

11

33 % 20 %

rozpočet v EUr rozpočet v EUr

Přijaté žádosti Přijaté žádosti

Schválené žádosti Schválené žádosti

Úspěšnost Úspěšnost

Projekty 
mobility osob*

Strategická 
partnerství

* zahrnuje vzdělavatele a management 
organizací vzdělávající dospělé

9



Program Erasmus+ mládež se zaměřuje na podporu neformálního vzdělávání 
a 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 nebo sociální či kulturní 
původ. Pokračuje v podpoře osvědčených aktivit z předešlé generace programu 
Mládež v akci: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, 
aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pracovníků s mládeží a strukturovaného 
dialogu a stejně tak na budování kapacit organizací pracujících s mladými lidmi. 

Erasmus+ 
mládež

21

3 227 705 959 555

171 348

506 51

29

211 8

5

42 % 16 %

17 %

rozpočet v EUr rozpočet v EUr

rozpočet v EUr

Přijaté žádosti Přijaté žádosti

Přijaté žádosti

Schválené žádosti Schválené žádosti

Schválené žádosti

Úspěšnost Úspěšnost

Úspěšnost

Projekty mobility osob

Strukturovaný dialog

Strategická partnerství



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

22

44

7

Přijaté žádosti

Oceněné projekty

Evropská 
jazyková cena 
Label v roce 2016



AKTION Česká republika – Rakousko, 
spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program 
pro podporu bilaterální spolupráce v 
terciárním sektoru prostřednictvím stipendií 
a projektů spolupráce.

AKTION 
Čr – 
rakousko

23

8949

24 6,324 mil. Kč 

6837

22 234.022 EUr

Přijaté žádostiPřijaté žádosti

Přijaté žádosti

Schválené žádostiSchválené žádosti

Schválené žádosti

Projekty spolupráce 
s rakouskými 
univerzitami

Individuální stipendia 
pro uchazeče z rakouska 
do Čr rakouska

rozpočet 
programu

Individuální stipendia 
pro uchazeče z Čr 
do rakouska
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CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for University Studies) 
je středoevropský výměnný univerzitní 
program zaměřený na regionální spolupráci 
v rámci sítí univerzit. 

CEEPUS

80 82

63

Přijaté žádosti Přijaté žádosti

Schválené žádosti Schválené žádosti

Projekty sítí vysokých 
škol pro akademický rok 
2015/2016

Projekty sítí vysokých 
škol pro akademický 
rok 2016/2017

65
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Program „Spolupráce škol a stipendia” v rámci 
druhé etapy Norských fondů a fondů EHP 
nabízí možnost mezinárodní projektové 
spolupráce a studijních stáží v Norsku, 
Lichtenštejnsku a na Islandu.

Norské fondy 
a fondy EhP
(FM EHP/
NORSKA)

9

96

9

145

51

98

26

145

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

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

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

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

Celkový počet 
realizovaných projektů

Celkový počet 
realizovaných projektů

Celkový počet 
realizovaných projektů

Celkový počet 
realizovaných projektů

Projekty institucionální 
spolupráce

Individuální stáže 
pracovníků

Projekty 
mobilit

Individuální stáže 
studentů
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Informuje o nabídkách stipendijních 
pobytů v zahraničí na základě 
mezinárodních smluv a dalších 
možnostech zahraničního studia.

AIA
Akademická 
informační 
agentura

35 zemí světa 657Celkem Celkem

Nabídka stipendijních 
pobytů na základě 
mezinárodních smluv

Zpracované žádosti 
o stipendia
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Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu 
spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních 
a středních škol v rámci Evropské unie. 
eTwinning lze charakterizovat jako projekt, 
ve kterém dvě a více škol z různých zemí 
realizují prostřednictvím digitálních technologií 
vzdělávací aktivitu na dálku.

eTwinning 
Evropská 
online 
platforma 
učitelů

863 133

13766

8 500

Nově zaregistrovaní Přijaté žádosti

Celkem Schválené žádosti

Zaregistrovaní učitelé 
na portálu eTwinning

Udělené národní 
ceny eTwinning

realizované 
projekty

Národní 
certifikát kvality

86
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Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání 
a přípravu přispívá k přenosu a uznání znalostí, 
dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní 
nebo pracovní stáže doma či v zahraničí. Umožňuje jasné 
definování obsahu stáže a podporuje partnerství škol 
a zaměstnavatelů. Za propagaci a poradenství v oblasti 
využívání systému ECVET v rámci mezinárodních 
projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET 
pracující při Domu zahraniční spolupráce. 

ECVET 
Evropský 
systém kreditů 
pro odborné 
vzdělávání 
a přípravu 

8

4

4

2

95 %

Počet členů národního 
týmu expertů ECVET

Počet vydaných 
informačních materiálů

Počet vydaných článků

Počet webinářů

Podíl projektů mezinárodní 
mobility s využitím ECVET
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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).

Studijní 
oddělení

139

290 188

562

Nově přijatí

Přijaté nominace Přijaté nominace

Celkem

Schválené nominace Schválené nominace

Vládní stipendisté 
na veřejných vysokých 
školách

Nominace – 
vládní stipendia Nominace – stáže

212 161
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Úkolem evropské informační sítě Eurydice je poskytovat informace o vzdělávacích 
systémech a o vzdělávací politice v celé 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 sítě ec.europa.eu/eurydice 
i na českých webových stránkách www.dzs.cz/cz/eurydice/  
a www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/.

České oddělení Eurydice se na základě plánu schváleného Evropskou komisí 
a podle pokynů Evropského oddělení Eurydice zabývá sběrem a zpracováním 
informací o vzdělávání v ČR. Jedním z hlavních výstupů je podrobný popis českého 
vzdělávacího systému v české a anglické verzi, jenž je dostupný na centrálních 
webových stránkách Eurydice v rubrice Countries. Tento popis je pravidelně 
každoročně aktualizován v obou jazykových verzích. Oddělení dále zpracovává 
národní příspěvky do  tematických studií a dalších, každoročně aktualizovaných 
publikací Eurydice. Zajišťuje též překlady vybraných studií do češtiny.

Eurydice 
Evropská 
informační síť

7

3

7

Pravidelně aktualizované 
výstupy/zprávy

Překlady studií 
do češtiny

Tematické studie

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
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Iniciativa Study in the Czech Republic cílí na 
zahraniční studenty se záměrem představit Českou 
republiku jako ideální destinaci pro absolvování 
vysokoškolského studia. Nedílnou součástí 
iniciativy je také podpora českých vysokoškolských 
institucí v jejich mezinárodních aktivitách.

Study in 
the Czech 
republic

172 000

3

3

Návštěvnost 
webových stránek 
www.studyin.cz

Počet vydaných/
aktualizovaných 
informačních materiálů

Počet veletrhů
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Elektronická platforma pro vzdělávání 
dospělých v Evropě – je celoevropská virtuální 
komunita pro odborníky z oblasti vzdělávání 
dospělých.

EPALE
Elektronická 
platforma 
pro vzdělávání 
dospělých 
v Evropě

215

125

70

29

293

Vydané zprávy

Vydané dokumenty

Vydané blogy

Vydané události

Počet 
zaregistrovaných 
uživatelů
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Síť Evropské komise Euroguidance tvoří 
spolupracující Centra ve 34 evropských zemích, 
jejichž cílem je podpora evropské dimenze 
poradenství a mobility. Cílovou skupinou programu 
jsou poradenští pracovníci z oblasti vzdělávání, 
zaměstnanosti, poradci působící v neziskovém 
sektoru a další poskytovatelé poradenských 
služeb.

Euroguidance 
Poradenská 
síť Evropské  
komise

17

5

680

45 000

7

Počet seminářů a konferencí

Počet studijních návštěv 
v evropských zemích EU 
s účastí českých poradců

Počet účastníků 
seminářů a konferencí 

Počet návštěv 
na stránkách  
www.euroguidance.cz

Počet vydaných publikací
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Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, 
která umožňuje mladým lidem a pracovníkům 
s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským 
informacím týkajících se studia, práce v zahraničí, 
cestování nebo dobrovolnictví.

Eurodesk 
Evropská 
informační síť 
pro mládež

27

69 023

34

3

11

450

Počet regionálních 
partnerů v Čr 

Návštěvnost českých 
webových stránek

Počet národních 
zastoupení v Evropě

Počet nových publikací 
v českém jazyce

Zastoupení na veletrzích 
v regionech

Počet zodpovězených 
dotazů 
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Zabývá se upevňováním povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním 
lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským 
komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR. Realizace Programu 
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016–2020 zahrnuje dvě 
části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury.

Letního kurzu českého jazyka v Dobrušce a semestrálních pobytů na vysokých 
školách v  Praze a Brně se účastní  krajané z celého světa a do kurzu metodiky 
výuky češtiny jako cizího jazyka jsou přijímáni vyučující z řad krajanů. Mezi nimi také 
učitelé zahraničních českých škol, především Českých škol bez hranic, které vzdělávají 
bilingvní děti z českých rodin.

Program 
podpory českého 
kulturního 
dědictví 
v zahraničí

14

40

37

60

30

20

Vyslaní učitelé 
ke krajanským komunitám

Obsazené lektoráty 
v akademickém roce 
2015/2016

Obsazené lektoráty 
v akademickém roce 
2016/2017

Letní kurz českého 
jazyka pro krajany

Studijní pobyty na 
veřejných vysokých 
školách (počet semestrů)

Kurz metodiky výuky 
češtiny jako cizího jazyka

Lektoráty  
češtiny v zahraničí

Krajanský 
vzdělávací program
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Hlavním smyslem Evropských škol je zajistit vzdělávání pro děti pracovníků 
institucí Evropské unie. Na Evropských školách jsou vzdělávány nejen děti 
pracovníků institucí EU, ale také děti pracovníků ze stálých reprezentací 
a dalších zastoupení. Pro tyto děti (začleněné do tzv. kategorie I) je vzdělávání na 
Evropských školách bezplatné. Česká jazyková sekce je v současné době otevřená 
na primárním i sekundárním stupni Evropské školy Brusel III a primárním stupni 
Evropské školy Lucemburk II. Děti, které ještě nedosáhly věku požadovaného 
při vstupu do školy (tzn. 6 let), mohou od 4 let navštěvovat mateřskou školu. 
Na ostatních Evropských školách, kde není vzhledem k malému počtu žáků 
vytvořena vlastní jazyková sekce, např. v Mnichově, sice neprobíhá výuka 
v češtině, ale žáci mají možnost navštěvovat lekce svého mateřského jazyka.

Učitelé 
Evropských škol

17

19

Učitelé z Čr 
v Evropských školách
(počet do 31. 8. 2016)

Učitelé z Čr 
v Evropských školách
(počet do 1. 9. 2016)

Evropské školy

http://www.eeb3.eu/
http://www.eel2.eu/fr
http://www.eel2.eu/fr
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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 odborné i široké veřejnosti.

08č
á
s
t

◾ 28. – 29. 3. 2016 – úspěšná 
certifikace shody s požadavky 
normy ISO 9001 na předmět 
činnosti: Konzultační, poradenská 
činnost a národní implementace 
a administrace vzdělávacích 
programů

◾ 30. – 31. 3. 2016 – úspěšná 
certifikace shody s požadavky 
normy ISO/IEC 27001 na předmět 
činnosti: Konzultační, poradenská 
činnost a národní implementace 
a administrace vzdělávacích 
programů

realizace 4 systémových 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.

19 externích kontrolních akcí 
(externí audity, kontroly, 
monitoringy a certifikace), z toho 
2 zahájeny v roce 2015. Výsledky 
jednotlivých kontrolních akcí jsou 
vždy interně vyhodnoceny a dle 
potřeb jsou přijímána příslušná 
opatření v návaznosti na významnost 
zjištění či doporučení sdělených 
v průběhu kontrolních akcí. 

Certifikace
systémové 
audity

externích 
kontrolních 
akcí4 19



Fotografie 
z akcí DZS

◾ 1–2 / Tematický monitoring  
16. června 2016 / Praha

◾ 3–6 / Neformální setkání ředitelů 
NA Erasmus+   
26. až 27. září 2016 / Praha
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◾ 1–2 / 20. výročí Evropské 
dobrovolné služby  
3. června 2016 / Česká Lípa

◾ 3–6 / VET WEEK 
5. až 9. prosince 2016 / Praha
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◾ Valorizační konference 
8. listopadu 2016 / Praha

 1/  Pečeť kvality v sektoru školního vzdělávání
 2/ Pečeť kvality v sektoru odborného vzdělávání  

 a přípravy
 3/ Pečeť kvality v sektoru vysokoškolského  

 vzdělávání
 4/ Pečeť kvality v sektoru vzdělávání dospělých
 5/ Pečeť kvality v sektoru mládeže
 6/ Pečeť kvality v oblasti společenské  

 odpovědnosti firem 
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Kontakty

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

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

 +420 221 850 100
 info@dzs.cz

www.dzs.cz

http://twitter.com/dzs_cz

