
Dům zahraniční 
spolupráce
Výroční zpráva

2021r
o

k



Obsah

Dům zahraniční 
spolupráce 5

Priority DZS 2021–2025 6

1/ Kvalitní a inkluzivní  
mezinárodní vzdělávání 
a výzkum 7  

2/ Udržitelnost zahraničních 
výjezdů a projektů  
spolupráce  10

3/ Odpovědné fungování 
organizace 11

4/ Rozvoj zaměstnanců 13

Poslání DZS 15

Rok 2021 v kostce 16

DZS pro aktéry  
ve vzdělávání 18

Pro odborníky  
ve vzdělávání   19

Pro žadatele  26

DZS pro aktéry 
v regionech  31

Strategická komunikace 
se zástupci krajů  32 

Regionální konzultanti  33

Ambasadoři eTwinning  33

DZS pro potenciální 
účastníky programů  34

Festival mezinárodního 
vzdělávání   35

Reklamní kampaně   36

Putovní výstavy  39

Veletrhy  42

Ambasadoři  44

DZS v zahraničí  45

CZELO   46

STUDY IN  47

DZS jako  
informační zdroj  49

Evropské iniciativy  53

Erasmus Days  54

Evropský týden 
programování  55

Evropský týden 
mládeže  56

Studie a analýzy  57

Rezidence Dlouhá 17  59

Externí kontroly  
a audit  61

Programy a sítě 
v číslech 63

Erasmus+  64

Školní vzdělávání  65

Odborné vzdělávání  
a příprava  66

Vysokoškolské vzdělávání  67

Vzdělávání dospělých   68

Neformální vzdělávání  
mládeže  69

Evropský sbor solidarity  70

AIA – Akademická  
informační agentura  71

Barrandův stipendijní  
program   72

AKTION Česká republika – 
Rakousko  73

CEEPUS  74

Fondy EHP  75

Program podpory  
českého kulturního  
dědictví v zahraničí  76

Studium cizinců v ČR  77

Národní VET Team  78

EPALE  79

eTwinning  80

Evropská jazyková  
cena LABEL  81

Eurodesk  82

Učitelé evropských škol  83

Úvodem 4 Pro koho tu jsme a co děláme 14 Správa programů a sítí 62

A B Cč
á

s
t

č
á

s
t

č
á

s
t



Milí čtenáři,
děkuji za pozornost, kterou věnujete naší výroční zprávě. Věřím, že tak činíte ze zájmu 
o rozvoj mezinárodního vzdělávání, který je naším posláním. A čím více nás bude 
přesvědčeno, že právě mezinárodní zkušenost může pomoci při osvojování globálních 
kompetencí a adaptaci českého vzdělávání na současné výzvy, tím spíše se podaří 
zapojit do mezinárodního vzdělávání co nejvíce organizací i jednotlivců. Upřímně bych 
si přál, abychom dosáhli stavu, kdy bude moci z mezinárodní zkušenosti během své 
vzdělávací dráhy těžit úplně každý. 

V roce 2021 se toho stalo mnoho. Dům zahraniční spolupráce otevřel Českou styč-
nou kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), a rozšířil tak svou působ-
nost i do oblasti vědy a výzkumu. Díky kanceláři CZELO získaly české vzdělávací a vý-
zkumné instituce přímou spojku s děním v Evropě a také zázemí v Bruselu, kde jsou 
během svých cest vždy vítány. 

Se začátkem roku jsme také vstoupili do nového sedmiletého období programů 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Evropská komise alokovala pro oba navýšený 
rozpočet a rozšířila možnosti výjezdů i mezinárodní spolupráce, které nabízejí. Podobu 
programů v následujících sedmi letech budou určovat společné priority: inkluze a roz-
manitost, digitální transformace, životní prostředí a boj proti změně klimatu a zapojení 
do demokratického života a občanská angažovanost. 

Nejen evropské vzdělávací programy si však stanovují dlouhodobé cíle. Také Dům 
zahraniční spolupráce pracoval na definici svého poslání a postavení ve vzdělávacím  

 
vesmíru České republiky i Evropy. Jak se může instituce s šedesátiletou tradicí zabývat 
tím, jaké je vlastně její poslání, ptáte se? Společnost se vyvíjí, a chceme-li plnit svědo-
mitě naši roli, nemůžeme být pouhým administrujícím úřadem. Věříme, že mezinárodní 
vzdělávání mění jednotlivce i společnost k lepšímu, a proto chceme sami aktivně při-
spívat k jeho propagaci, účastnit se odborných debat, shromažďovat a analyzovat data 
a být platnou součástí tvorby vzdělávací politiky České republiky. Chceme se zasazovat 
o kvalitní a  inkluzivní mezinárodní vzdělávání a výzkum a šířit myšlenku ekologicky 
udržitelného rozvoje a odpovědného chování. Nezapomínáme při tom ani na odpo-
vědné fungování naší organizace a rozvoj našich zaměstnanců, proto jsme v uplynu-
lém roce uspořádali sérii workshopů, ve kterých spolu všichni členové DZS diskutovali 
o prioritách a hodnotách, které naše organizace vyznává.

Poslední událostí loňského roku, kterou na této stránce zmíním, není nic menšího 
než změna ve vedení naší organizace. Po pětiletém působení opustila post ředitelky 
DZS Dana Petrova a počátkem roku 2022 jsem byl do funkce ředitele jmenován já. Rád 
bych Daně poděkoval za skvělou práci, kterou tu odvedla. Bylo mi potěšením s ní po 
dobu pěti let z pozice jejího náměstka spolupracovat a sledovat, jak se DZS formuje do 
podoby respektovaného odborníka v oblasti mezinárodního vzdělávání. Je mi velkou 
ctí na tuto práci navázat a chci pokračovat v rozvoji celé organizace i mezinárodního 
vzdělávání stejným směrem. Věřím totiž, že mezinárodní zkušenost je jedním ze zá-
kladních nástrojů pro rozvoj úspěšné, vzdělané a tolerantní společnosti. 

Michal Uhl
ředitel DZS

Úvodní slovo
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Průvodce mezinárodním vzděláváním

Věříme, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost 
k lepšímu. Proto rozvíjíme vzdělávací programy, díky nimž 
se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.

 ◾ Spravujeme více než dvacet programů a  sítí me-
zinárodního vzdělávání a  zpřístupňujeme a  pro-
pagujeme je směrem k  institucím, jednotlivcům 
i veřejnosti.

 ◾ Jsme součástí světových vzdělávacích sítích a pro-
pagujeme české vzdělávání v zahraničí.

 ◾ Poskytujeme poradenské a analytické služby v ob-
lasti mezinárodního vzdělávání, pracujeme s daty 
a statistikami, které pravidelně sdílíme s médii.

 ◾ Budujeme platformy pro sdílení know-how a pří-
kladů dobré praxe, budujeme mezinárodní komu-
nity.

 ◾ Jsme prostředníky pro navázání a  rozvoj meziná-
rodní spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. 

 ◾ Šíříme inspirativní české počiny do světa.
 ◾ Zpřístupňujeme možnost účastnit se aktivit zamě-

řených na udržitelnost, inkluzi a podporu rozmani-
tosti a propagujeme jejich přínos.
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Priority DZS 
2021–2025
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V dlouhodobém horizontu přispíváme svou činností 
k naplňování priorit a strategických cílů v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy definovaných na ná-
rodní i evropské úrovni. Jedná se především o cíle 
stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+, Strategickém záměru ministerstva pro oblast 
vysokých škol na období od roku 2021 a Strategii 
internacionalizace vysokého školství na období od 
roku 2021.

Na evropské úrovni je zásadním strategickým do-
kumentem Sdělení o vytvoření Evropského prostoru 
vzdělávání do roku 2025, které představuje budoucí 
podobu spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy na úrovni EU a  navrhuje nové iniciativy 
a opatření, které mají za cíl zvýšit kvalitu vzděláva-
cích systémů členských států s  důrazem na jejich 
inkluzivní, digitální a udržitelný rozměr.

Na následujících stránkách představíme naše 
jednotlivé dlouhodobé priority a konkrétní výstupy, 
kterých se v  uplynulém roce v  jednotlivých oblas-
tech podařilo dosáhnout.

1/ Kvalitní a inkluzivní mezinárodní 
vzdělávání a výzkum

 ◾ Inkluze – odstraňování bariér
 ◾  Globální kompetence – kompetence pro život
 ◾ Digitalizace
 ◾ Internacionalizace
 ◾ Rozvoj kanceláře CZELO
 ◾ Mezinárodní partnerství

2/ Udržitelnost zahraničních výjezdů 
a projektů spolupráce

 ◾ Diseminace
 ◾ Udržitelné mobility

3/ Odpovědné fungování organizace
 ◾ Zainteresované strany
 ◾ Veřejné zakázky
 ◾ Ekologická stopa DZS

4/ Rozvoj zaměstnanců
 ◾ Diverzita
 ◾ Dobrovolnictví a dárcovství
 ◾ Osvěta – šetření přírodními zdroji

Věříme, že mezinárodní vzdělávání je nepostradatelnou 
součástí zkvalitňování vzdělávání. 

ČáST  A / PRIORITy DZS 2021–2025



1/ 
Kvalitní a inkluzivní 
mezinárodní 
vzdělávání a výzkum

Inkluze – odstraňování bariér

Jednou z priorit programů Erasmus+ i Evropský sbor 
solidarity pro období 2021  –2027 je inkluze. V pojetí 
Evropské komise se jedná o zapojování širokého 
a různorodého (diverzitního) spektra potenciálních 
účastníků. Programy mají být otevřené všem, a po-
kud někomu v přístupu brání různé bariéry (třeba 
socioekonomické, zdravotní, geografické, kulturní, 
informační apod.), pak je úkolem národní agentury, 
tedy Domu zahraniční spolupráce, aby takové pře-
kážky napomáhala zmírňovat nebo zcela eliminovat.

Aktivity roku 2021

 ◾ Vytvoření interního týmu pro inkluzi
 ◾ Vznik Akčního plánu inkluze pro programy Eras-

mus+ a Evropský sbor solidarity
 ◾ Zařazení tématu inkluze jako nedílné součásti 

informačních seminářů a konzultací pro žadatele
 ◾ Rozvinutí spolupráce s MŠMT a NPI ČR, zvláště 

v oblasti implementace Národního plánu obnovy 
nebo Strategie 2030+

Globální kompetence 

Kvalitní vzdělávání je jedním ze základních nástrojů 
pro dosažení udržitelného rozvoje, a právě globál-
ní kompetence je cílem celoživotního učení. Jedinci 
s globální kompetencí umějí vnímat a posuzovat 
lokální, globální a interkulturní témata, dokážou po-
rozumět různým pohledům na svět a ocenit je, jsou 
schopni jednat ohleduplně a s respektem a přispívat 
svými aktivitami k udržitelnosti a blahobytu společ-
nosti. V rozvoji globální kompetence hrají klíčovou 
roli školy a výrazně jim v tomto poslání může pomoci 
nabídka mezinárodních vzdělávacích programů, které 
spravujeme. Zároveň jsme se zavázali šířit povědomí 
o těchto kompetencích u našich cílových skupin. 

Aktivity roku 2021

 ◾ Zařazení tématu globálních kompetencí do úvo-
du každé prezentace o programech Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity

 ◾ Příprava školení pro zaměstnance DZS na toto 
téma

Reagujeme na potřebné 
změny ve vzdělávání 
a podporujeme co nejširší 
zapojení jednotlivců i institucí 
do mezinárodního vzdělávání 
a výzkumu.
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Internacionalizace

Rozvoj kvalitního mezinárodního vzdělávání, podpora 
projektů mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělá-
vání a výzkumu a budování dobrého jména českého 
školství v zahraničí je naším základním posláním. 
I proto usilujeme o co nejširší a nejkvalitnější zapojení 
institucí i jednotlivců do mezinárodních vzdělávacích 
aktivit. Jedním z nástrojů, jakými chceme tohoto cíle 
dosáhnout, je posilování odborných kompetencí pra-
covníků vzdělávacích institucí v oblasti internacio- 
nalizace prostřednictvím školení na národní i me-
zinárodní úrovni a vytváření platforem pro síťování 
a výměnu zkušeností mezi institucemi.

Významnou roli z hlediska mezinárodního vzdělá-
vání a posilování odborných kompetencí hraje také 
možnost zapojit se do programů Erasmus+ a Evrop-
ský sbor solidarity prostřednictvím akreditací. Ty 
umožňují organizacím dlouhodobý rozvoj a přinášejí 
finanční stabilitu potřebnou pro realizaci projektů 
a organizaci kvalitních zahraničních výjezdů. 

Aktivity roku 2021

 ◾ 67 vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj 
kompetencí v oblasti internacionalizace

 ◾ 1481 zapojených účastníků
 ◾ 138 akreditovaných organizací a škol

Digitalizace

Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
se dotýká také mezinárodního vzdělávání, proto se 
digitalizace stala jednou z priorit programů Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity. V DZS se snažíme o pod-
poru digitalizace administrativy programů, aby došlo 
k minimalizaci neefektivních procesů vyžadujících 
tištěné dokumenty. Dále informujeme o digitálních 
nástrojích a platformách, které lze využít pro meziná-
rodní spolupráci, a v neposlední řadě monitorujeme 
vývoj virtuálních a kombinovaných výjezdů a projek-
tů zaměřených na oblast digitalizace.

Aktivity roku 2021

 ◾ 67 schválených projektů se zaměřením na priori-
tu digitalizace v programu Erasmus+ 

 ◾ 21 webinářů eTwinning s tématem digitalizace za 
účasti 556 učitelů

 ◾ 134 schválených kombinovaných intenzivních 
programů pro celkem 2432 účastníků v sek-
toru vysokoškolského vzdělávání v programu 
Erasmus+

Rozvoj kanceláře CZELO 

V návaznosti na neustále se prohlubující vztah mezi 
výzkumnou a vzdělávací oblastí, a to jak na národní, 
tak i evropské úrovni, je stěžejní zajistit, aby infor-
mace mezi jednotlivými aktéry v těchto oblastech 
proudily zcela transparentně, dostatečně rychle, 
a zároveň koordinovaně. K docílení tohoto stavu 
má pomoci transformovaná Česká styčná kancelář 
pro vzdělávání a výzkum (CZELO), jež si výše uvede-
nou vizi bere za svou, a současně i za svůj díl práce 
na propagování České republiky jako inovativního, 
moderního a dobře čitelného partnera na úrovni EU.

Aktivity roku 2021

 ◾ 12 akcí za organizační účasti kanceláře CZELO
 ◾ Rozvoj komunikačních platforem: web, newsle-

tter, Twitter, Facebook
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Mezinárodní partnerství

Jedním z našich cílů je zviditelnit Českou republiku na 
poli mezinárodního vzdělávání a výzkumu. Za tímto 
účelem se účastníme mezinárodních asociací (ACA, 
EUN, EAIE, IGLO), budujeme vztahy se strategickými 
partnery, navštěvujeme konference a veletrhy a rea-
lizujeme společné projekty se zahraničními partnery. 

Aktivity roku 2021

 ◾ Prezentace v zahraničí
–  ACA What´s new in Brussels: Recent Develop- 

ments in European Policies and Programmes 
–  Prezentace CZELO na setkání sítě IGLO 
–  How to boost your internationalisation with 

EfVET network
–  Strategic Summit 2021
–  New Erasmus Goes Digital webinar series: webi-

nar Ready, Set, Go – ESCI
–  Shaping inclusion and diversity Strategy

 ◾ Účast v zahraničních skupinách
–  ACA Administrative Council
–  Fulbright Board
–  EAIE Awards and Talent Committee
–  EK NA WG Programme Management
–  ACA TPG 1 Impact on ACA member´s activities
–  ACA TPG 2 Research on international higher 

education
–  ACA TPG 3 European policy and programme 

developments
–  ACA TPG 4 Widening inclusion in international 

higher education
–  ACA TPG 5 Digitalisation of mobility and green 

mobility
–  Study in Europe
–  EK WG Accreditation AE/SE/VET
–  EK WG European Innovative Teaching Award
–  MenSi Steering Committee (EUN)
–  ICWG (Interactive Classroom WG) EUN

9
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Propagujeme myšlenku 
udržitelného rozvoje 
a inspirujeme účastníky 
zahraničních výjezdů 
a projektů k odpovědnému 
chování.

Diseminace 
Naším cílem je zviditelnit projekty s tématem udrži-
telnosti nebo se zaměřením na udržitelnou realizaci, 
například používáním ekologicky šetrných doprav-
ních prostředků. V první fázi bylo nutné jednoznačně 
definovat kritéria udržitelnosti projektu nejen v ná-
vaznosti na ekologii, ale též globální kompetence 
či inkluzi. Dále plánujeme nastavit interní systém 
vyhledávání projektů s prvky udržitelnosti a vytvo-
řit jejich databázi, tak abychom je mohli v různých 
formách sdílet pro inspiraci. 

Udržitelné mobility

Ve Strategii DZS jsem se zavázali k odpovědnému 
přístupu našeho fungování, a to nejen směrem dovnitř 
organizace, ale i směrem ke všem našim zainteresova-
ným stranám. Usilujeme o to, aby naše činnost pro-
bíhala s co největším ohledem k životnímu prostředí, 
sociálně, eticky a ekonomicky odpovědným způsobem. 
Nejvyšší podíl uhlíkové stopy DZS tvoří dopady na 
životní prostředí související s dopravou. Proto aktivně 
informujeme zaměstnance i účastníky výjezdů a pro-
jektů, jak mohou svou uhlíkovou stopu snížit. 

Aktivity roku 2021

 ◾ Vydání průvodce Jak na cesty eko-logicky, kterým 
chceme zvýšit povědomí o „zeleném cestování“

 ◾ Realizace průzkumů věnovaných tématu udrži-
telného cestování s cílovými skupinami široké 
veřejnosti a mládeže

 ◾ Uspořádání mediální snídaně o možnostech udr-
žitelných aktivit s podporou programů Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity

2/
Udržitelnost 
zahraničních 
výjezdů a projektů 
spolupráce
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Fungujeme odpovědně 
napříč všemi procesy 
spojenými s naší činností.

Zainteresované strany 

Abychom mohli naplňovat své poslání a plnit své cíle, 
potřebujeme znát potřeby a očekávání svých stáva-
jících i potenciálních zainteresovaných stran. Poža-
davky a očekávání v sobě nesou důležité informace, 
které využíváme pro zdokonalení poskytovaných 
služeb. K získávání zpětné vazby od zainteresovaných 
stran provádíme na národní i mezinárodní úrovni 
monitorovací a výzkumné aktivity. Jejich cílem je zís-
kání reálných informací o realizaci našich programů, 
o vhodnosti zacílení programových aktivit i kvalitě 
služeb, které poskytujeme. Ve svých studiích se také 
zaměřujeme na žadatele i příjemce grantů a snaží-
me se získat zpětnou vazbu také od potenciálních 
účastníků, kteří se dosud do žádné z aktivit našich 
programů nezapojili. 

Naše zainteresované strany podporujeme v  je-
jich společensky odpovědných krocích a  snažíme 
se je inspirovat v oblasti společenské odpovědnosti 
a udržitelného rozvoje. 

Veřejné zakázky

S veřejnými prostředky nakládáme šetrně. Při každém 
nákupu postupujeme hospodárně, efektivně a účelně. 
Dodržujeme zásady transparentnosti, rovného za-
cházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti. Naším 
cílem je zajišťovat, aby naše veřejné zakázky byly 
plněny s co největším ohledem k životnímu prostředí, 
stejně jako sociálně, eticky a ekonomicky odpověd-
ným způsobem. Rovněž si klademe za cíl vstupovat 
do právních vztahů s takovými dodavateli, kteří sdílejí 
a dodržují naši strategii. 

Aktivity roku 2021

 ◾ Zpracování Etického kodexu dodavatele DZS, 
který představuje minimální standardy, jež oče-
káváme od našich dodavatelů v oblasti etického 
obchodního jednání, ochrany lidských práv, stejně 
jako etického přístupu k práci, boje proti korupci 
a ochrany životního prostředí

3/
Odpovědné  
fungování  
organizace
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Ekologická stopa DZS

Snažíme se snižovat míru, s jakou naše organizace 
zatěžuje životní prostředí, a o výsledcích pravidelně 
reportujeme. V loňském roce jsme si ve spolupráci 
s neziskovou organizací CI2, o. p. s., nechali zpracovat 
uhlíkovou stopu naší organizace, resp. inventarizaci 
skleníkových plynů za roky 2019 a 2020. Na základě 
měření jsme od této organizace obdrželi zprávu s do-
poručeními z hlediska managementu uhlíkové stopy 
a snižování emisí, v jakých oblastech máme rezervy 
a na co se v budoucnu zaměřit. 

Velkou částí naší agendy je také pořádání akcí 
(konference, semináře, workshopy...) pro naše zain-
teresované strany. Jedná se o oblast, ve které může-
me významně ovlivnit, a hlavně snížit naši ekologic-
kou i  uhlíkovou stopu. Proto jsme v  loňském roce 
pro naše zaměstnance vytvořili příručku Jak na akce 
DZS udržitelně.

Aktivity roku 2021

◾ Výpočet uhlíkové stopy DZS
 ◾ Tvorba příručky Jak na akce DZS udržitelně 
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V oblasti péče o zaměstnance 
máme dlouholetou tradici 
a každý rok se snažíme 
zlepšovat jejich pracovní 
podmínky. 

4/
Rozvoj  
zaměstnanců

Chceme nabízet respektující pracovní prostředí a podporujeme rozvoj 
odborného i osobního potenciálu našich zaměstnanců. Prostřednictvím 
pravidelného anonymního dotazníkového šetření zjišťujeme spokojenost 
zaměstnanců ve všech oblastech pracovního procesu. Na základě výsledků 
pak navrhujeme opatření směřující ke zkvalitnění pracovních podmínek. Jak 
to v DZs vypadá a co zaměstnancům nabízíme, je možné vyčíst z kariérních 
stránek, které jsme na našem webu spustili v březnu loňského roku.

Diverzita

Cílem v oblasti diverzity je vyhodnotit a nastavit 
principy diverzity v DZS, provést rozbor instituce 
z pohledu diverzity v souladu s Evropskou chartou 
diverzity, realizovat interní průzkum hodnocení di-
verzity a uskutečnit interní osvětovou kampaň. 

Dobrovolnictví a dárcovství

Abychom mohli našim zaměstnancům umožnit růz-
né formy dobrovolnictví, je třeba nejprve nastavit 
interní podmínky pro dobrovolnictví a dárcovství. Za 
tímto účelem chceme zmapovat možnosti ve státní 
instituci a realizovat průzkum zájmu a preferencí 
mezi zaměstnanci.

Osvěta – šetření přírodními zdroji

Chceme zvýšit environmentální odpovědnost zaměst-
nanců na pracovišti i doma. Proto prostřednictvím 
interního newsletteru průběžně sdílíme příklady, jak 
snížit spotřebu přírodních zdrojů, a činíme konkrétní 
kroky, které zaměstnancům v tomto ohledu pomohou. 
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kromě toho, že administrujeme více než 20 programů a sítí 
mezinárodního vzdělávání, se snažíme prohlubovat odbornou debatu 
o přínosech mezinárodního vzdělávání a šířit povědomí o jeho 
možnostech v široké veřejnosti. Chceme být partnerem školám 
a univerzitám při rozvoji internacionalizace a průvodcem mezinárodním 
vzděláváním pro každého, kdo má chuť se učit novým věcem, zlepšovat 
sebe i svět kolem. Abychom přispěli k naplnění naší vize, realizujeme 
pestrou paletu aktivit věnovaných různým cílovým skupinám. Na 
následujících stránkách představíme ty nejdůležitější z roku 2021. 

Věříme, že mezinárodní vzdělávání mění jednotlivce 
i společnost k lepšímu, a proto se zasazujeme o to, aby 
měl k mezinárodní zkušenosti během své vzdělávací cesty 
přístup úplně každý. 

ČáST  B / POSLáNí DZS

Poslání DZS



Prioritní cíle

1. Zahájení nových vzdělávacích programů EU 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity na období 
2021–2027

2. Podpora implementace nových horizontálních 
priorit vzdělávacích programů EU

3. Posílení strategického řízení internacionalizace
4. Zahájení provozu České styčné kanceláře pro 

vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO)
5. Implementace strategie udržitelnosti DZS

Prioritní akce

 ◾ Launch nového programu Erasmus+ a Evropský 
sbor solidarity – Festival mezinárodního 
vzdělávání Příští stanice svět

 ◾ CZEDUCON 2021
 ◾ Otevření České styčné kanceláře pro vzdělávání 

a výzkum v Bruselu (CZELO)
 ◾ Evropský týden mládeže 2021
 ◾ SchooLink 2021
 ◾ Letní setkání učitelů u krajanských komunit 

a lektorů českého jazyka
 ◾ Mezinárodní seminář Growing with ICM
 ◾ VET Fest 2021 – odloženo na rok 2022
 ◾ Erasmus Days 2021
 ◾ Mise českých vysokých škol do Japonska a Jižní 

Koreje – odloženo na rok 2022
 ◾ Tematický monitoring Erasmus+ a Evropský sbor 

solidarity
 ◾ Ceny DZS 2021 – odloženo na rok 2022

Rok 2021 
v kostce
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účastníků zahraničních 
výjezdů v programu Erasmus+

organizací zapojených do 
projektů mezinárodní spolupráce 
v programu Erasmus+

účastníků dobrovolnických výjezdů 
v programu Evropský sbor solidarity

realizátorů solidárních projektů 
v programu Evropský sbor solidarity

dobrovolníků byli účastníci 
s omezenými příležitostmi

12 699

440

205 177

57 %

Vybrané výsledky
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DZS pro aktéry 
ve vzdělávání 
v ČR

V oblasti práce s příjemci grantů jsme se zaměřili 
na metodickou podporu a intenzivnější monitoring 
realizace projektů a rozvoje internacionalizace na 
institucionální úrovni. Posílena byla rovněž podpora 
rozvoje odborných kapacit vzdělávacích i výzkum-
ných organizací v oblasti internacionalizace formou 
školicích a síťovacích aktivit, rozvojem nových i stá-

vajících národních platforem a pracovních skupin. 
Na mezinárodní úrovni podporujeme strategické 
řízení internacionalizace prostřednictvím aktivního 
členství v organizacích ACA a EUN, v rámci sítě 
Národních agentur programu Erasmus+ a Evropský 
sbor solidarity a dalších mezinárodních sítí a pra-
covních skupin. 

V souladu se svou misí a vizí podporujeme strategické 
řízení internacionalizace v rámci všech sektorů formálního 
i neformálního vzdělávání a nově i v oblasti výzkumu a vývoje. 
V roce 2021 jsme proto kladli důraz na posílení strategického 
přístupu k mezinárodní spolupráci a zviditelnění možností 
a příležitostí pro úspěšný rozvoj institucí prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce.  
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Pro odborníky  
ve vzdělávání
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 ◾ CZEDUCON
 ◾ STUDy IN Academy
 ◾ Monitoring internacionalizace 

českého vysokého školství
 ◾ Ozvěny mezinárodního vzdělávání
 ◾ SchooLink
 ◾ Letní setkání učitelů u krajanů 

a lektorů českého jazyka
 ◾ Expertní pracovní skupiny



40 příspěvků
700 sledujících

3.
 r

oč
ní

k

Fórum mezinárodního 
vysokoškolského vzdělávání

15.–17. června 2021
(Ne)připraveni na změny?

CZEDUCON
15.–17. června 2021 / online

Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání od-
borníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. 
V České republice se jedná o největší akci svého 
druhu. Podtitul třetího ročníku zněl (Ne)připraveni 
na změny a čeští i zahraniční odborníci se během něj 
věnovali trendům a novým výzvám, kterým meziná-
rodní vysokoškolské vzdělávání čelí nejen v důsledku 
pandemie covidu-19. 
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6 webinářů
12 zahraničních expertů
300 účastníků

STUDY IN Academy

STUDy IN Academy je série odborných webinářů 
organizovaných iniciativou Study in the Czech Re-
public ve spolupráci s renomovanými expertními 
organizacemi, jako jsou Academic Cooperation As-
sociation (ACA) nebo European Association for In-
ternational Education (EAIE) za účelem rozšiřování 
znalostí a rozvoje dovedností zaměstnanců českých 
vysokých škol v různých oblastech internacionaliza-
ce. V první polovině roku se webináře zaměřily na 
oblast mezinárodního online marketingu, podzimní 
měsíce patřily tématům souvisejícím s internacio-
nalizací doma. 

Monitoring internacionalizace 
českého vysokého školství

Cílem Monitoringu internacionalizace českého vyso-
kého školství (MICHE) je zmapovat a zanalyzovat stav 
mezinárodních aktivit vysokých škol a prostřednic-
tvím expertní zpětné vazby poskytnout doporučení 
pro zlepšení v této oblasti. V roce 2021 se monitoring 
zaměřil na implementaci a dopady zapojení českých 
vysokých škol do projektů evropských univerzitních 
aliancí, tzv. Evropských univerzit. Pro toto nové za-
měření bylo třeba nově sestavit tým zahraničních 
expertů a vyvinout zcela novou metodologii.

Letní setkání učitelů u krajanů 
a lektorů českého jazyka 
25.–26. srpna 2021 / Praha a online

V pořadí již 13. setkání učitelů u krajanů a lektorů 
češtiny v zahraničí se konalo 25. a 26. srpna formou 
online seminářů, které seznámily účastníky mj. s mo-
derními prvky ve výuce češtiny jako cizího jazyka, 
zabývaly se tvůrčím psaním a vztahem studenta 
a lektora, dále také programovou nabídkou ČT. Na 
semináře navázalo neformální setkání třiceti lektorů, 
učitelů, představitelů MŠMT, DZS, MZV a bohemistů 
v prostorách Domu zahraniční spolupráce. 

2 monitorované vysoké školy
6 zahraničních expertů
1 nová metodologie
3 akční plány pro instituce monitorované 
v roce 2020  
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25 příspěvků
178 návštěvníků a vystupujících
99 sledujících online

SchooLink
3.–4. prosince 2021 / Praha a online

Konference SchooLink je určená všem organizacím 
a jednotlivcům působícím v oblasti školního vzdě-
lávání. Její druhý ročník nesl podtitul Mezinárodní 
vzdělávání – cesta ke kompetencím pro život a zaměřil 
se na otázku, jakou roli hraje mezinárodní vzdělávání 
ve vztahu ke zvyšování kompetencí učitelů a žáků. 
Přednášky odborníků doplnily praktické workshopy 
zaměřené nejen na inovativní výukové metody.  
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292 návštěvníků

Ozvěny mezinárodního 
vzdělávání
9. listopadu 2021 / Praha 

Neformální setkání pracovníků vysokých škol zapo-
jených do mezinárodní spolupráce svých institucí. 
Společná akce, která navázala na CZEDUCON a EAIE 
Community Exchange, jež proběhly online, dala pro-
stor pro osobní setkání s kolegy z vysokoškolského 
prostředí. Během akce představili experti Christopher 
Medalis a Daniel Casten výsledky Monitoringu inter-
nacionalizace českého vysokého školství za období 
2018–2020.  
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Expertní pracovní skupiny

Považujeme za důležité být v pravidelném kontaktu 
se zástupci jednotlivých cílových skupin, na které 
se zaměřují námi administrované programy a sítě. 
Takový kontakt je prospěšný oběma stranám. Jeho 
prostřednictvím zjišťujeme aktuální potřeby dané 
cílové skupiny, z jejího pohledu zase dochází k od-
straňování informačních bariér v oblasti příslušných 
agend DZS. Platformou tohoto kontaktu jsou od roku 
2020 jednotlivé expertní pracovní skupiny. V roce 
2021 jich v DZS vyvíjelo činnost celkem devět.  

Kontaktní síť Study in the Czech Republic
Kontaktní síť slouží jako komunikační platforma mezi 
iniciativou Study in the Czech Republic a zástupci vy-
sokých škol, Českých center a zastupitelských úřadů. 
Slouží ke sdílení informací o aktivitách Study in the 
Czech Republic a vzájemnému předávání nabídek 
a návrhů. S hlavními kontaktními osobami se schá-
zíme dvakrát ročně, na začátku každého semestru. 

57 hlavních kontaktních osob
188 členů online skupiny
2 setkání

Pracovní skupina Study in the Czech Republic
Pracovní skupina slouží k získání zpětné vazby ze 
strany vysokých škol k agendě STUDy IN. V roce 2021 
jsme s jejími členy uspořádali dvě setkání věnovaná 
plánování veletrhů, propagačním kampaním, STUDy 
IN Academy, vízové politice, výzkumu zahraničních 
absolventů nebo přípravě programu EU4Belarus.

10 členů
2 online setkání

Pracovní skupina Czech Republic Alumni
Od loňského roku sdružuje skupina zástupce vyso-
kých škol zodpovědné za rozvoj vztahů se zahranič-
ními absolventy českých vysokých škol. V uplynulém 
roce proběhla tři setkání a jeden workshop se za-
hraničním expertem zaměřený na rozvoj strategie 
komunikace se zahraničními absolventy.

50 členů
3 setkání 
1 workshop

Pracovní skupina bilaterálních a multilaterálních 
programů
Pracovní skupina slouží k diskusi aktuálních témat, 
změn a opatření týkajících se agendy bilaterálních 
a multilaterálních programů – Akademické informační 
agentury, AKTION Česká republika – Rakousko, CEE-
PUS a Fondy EHP. Členy této skupiny jsou zástupci 
zahraničních oddělení šestnácti vysokých škol a také 
zástupci DZS a MŠMT. Tématem hybridního setkání, 
které proběhlo v roce 2021, byly výsledky kvalitativ-
ního šetření provedeného mezi absolventy výjezdů 
s podporou bilaterálních a multilaterálních programů.

27 členů
1 hybridní setkání 
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Pracovní skupina sektoru vysokoškolského vzdě-
lávání
Také v roce 2021 se sešla pracovní skupina, která 
spojuje zástupce zahraničních oddělení rektorátů 
vysokých škol zastupující jak veřejné vysoké školy 
(včetně regionálních), tak i soukromé vysoké ško-
ly a konsorcia. Setkání bylo zaměřené na novinky 
v programu Erasmus+ 2021–2027, jako jsou například 
kombinované intenzivní programy a mezinárodní 
dimenze programu. Diskutovány byly nové podoby 
mobilit, klasifikace účastníků s omezenými příleži-
tostmi a také udržitelné formy dopravy.

Pracovní skupina sektoru školního vzdělávání 
Pracovní skupina se schází za účelem diskuse aktuál-
ních témat, trendů a inovativních přístupů ve výuce 
v oblasti školního vzdělávání. Členy pracovní skupiny 
jsou zástupci DZS, ambasadoři eTwinning, odborníci 
ve vzdělávání, zástupci MŠMT, České školní inspekce, 
pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol. Skupina se 
schází čtyřikrát do roka v pravidelných intervalech.

11 členů
4 setkání

Pracovní skupina sektoru odborného vzdělávání 
a přípravy v programu Erasmus+
V pracovní skupině se setkávají zástupci DZS, MŠMT, 
škol a dalších organizací zaměřených na odborné 
vzdělávání. V roce 2021 byly během setkání předsta-
veny metodiky k minimalizaci bariér v administraci 
a finančnímu řízení projektů a sdíleny zkušenosti 
ze soutěží odborných dovedností. Další diskuse se 
věnovaly virtuální spolupráci v programu Erasmus+ 
a formám podpory příjemců grantů.

16 členů
3 setkání

Pracovní skupina sektoru vzdělávání dospělých 
v programu Erasmus+
Pracovní skupina vznikla v roce 2020 s cílem otevřít 
prostor k diskusi, reflektovat potřeby tohoto sekto-
ru a získávat zpětnou vazbu k aktuálním možnostem 
programu Erasmus+.  Setkání expertní pracovní sku-
piny proběhlo z důvodu pandemie online za účasti 
11 stálých členů a 3 stálých externích hostů. Disku-
továno bylo téma podpory mobility a mobilitních 
projektů v oblasti vzdělávání dospělých, a to zejména 
s ohledem na zvýšený objem finančních prostředků, 
které jsou na výjezdy určeny v současném sedmile-
tém období programu Erasmus+.

11 stálých členů
3 externí hosté
1 setkání

Pracovní skupina sektoru neformálního vzdělá-
vání mládeže
Externí pracovní skupina pro oblast mládeže se v roce 
2021 setkala celkem třikrát. Členové skupiny diskutovali 
mimo jiné informovanost v sektoru mládeže, novinky 
nového programového období či digitalizaci. Připo-
mínkovali také metodiky mezinárodního vzdělávání.

18 členů
3 setkání
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Pro žadatele

 ◾ Informační semináře
 ◾ Tematický monitoring Erasmus+ 

a Evropský sbor solidarity
 ◾ Letní dílna eTwinning v Poděbradech
 ◾ Fondy EHP: kontaktní seminář
 ◾ Erasmus+ mládež: Konference 

k šíření výstupů z projektů Klíčové 
akce 2 v oblasti mládeže

 ◾ Erasmus+ mládež: Inkubátor nápadů
 ◾ Erasmus+ odborné vzdělávání 

a příprava: Konference Zelené 
inovace v odborném vzdělávání
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Bilaterální a multilaterální programy
 ◾ 2 semináře o nabídce stipendií a projektů mezinárod-

ní spolupráce AKTION Česká republika – Rakousko,  
AIA, CEEPUS, Fondy EHP (online a hybridní)

 ◾ 1 webinář pro vysoké školy uměleckých směrů

  celkem 133 účastníků

Fondy EHP
 ◾ 6 online webinářů pro žadatele 
 ◾ 7 seminářů pro podpořené žadatele (5 online, 

2 fyzické)
 ◾ 2 online školení pro hodnotitele projektových 

žádostí
 ◾ 1 online kontaktní seminář pro potenciální žada-

tele a partnery projektů

  celkem 315 účastníků

AKTION Česká republika – Rakousko
 ◾ 1 webinář pro zájemce o stipendium
 ◾ 2 webináře pro zájemce o projektovou spolupráci

  celkem 99 účastníků

CEEPUS
 ◾ 3 webináře pro kontaktní osoby a pracovníky za-

hraničních oddělení vysokých škol
 ◾ Celkem 150 účastníků 

  celkem 150 účastníků

Evropský sbor solidarity
 ◾ 9 webinářů pro žadatele
 ◾ 2 fyzická školení pro žadatele
 ◾ 4 webináře pro podpořené žadatele
 ◾ 1 online kulatý stůl pro koordinátory dobrovol-

nických projektů
 ◾ Celkem 243 účastníků
 ◾ 15 školení pro zahraniční dobrovolníky (3 fyzicky, 

12 online) – celkem 207 účastníků
 ◾ 1 online výroční setkání koordinátorů, exdob-

rovolníků a realizátorů solidárních projektů – 
16 účastníků 

  celkem 466 účastníků

Erasmus+ Neformální vzdělávání mládeže 
 ◾ 5 seminářů pro žadatele – 4 online, 1 fyzicky 

(celkem 160 účastníků)
 ◾ 6 online webinářů pro podpořené žadatele  

(celkem 80 účastníků)
 ◾ 1 online školení pro hodnotitele projektových 

žádostí (35 účastníků) 

  celkem 275 účastníků

Erasmus+ školní vzdělávání
 ◾ 13 webinářů pro žadatele
 ◾ 10 seminářů a webinářů pro podpořené žadatele
 ◾ 6 seminářů pro podpořené žadatele
 ◾ 6 online konzultací pro žadatele

  celkem 1173 účastníků

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
 ◾ 9 webinářů pro žadatele
 ◾ 10 seminářů a webinářů pro podpořené žadatele
 ◾ 11 online konzultací
 ◾ 5 seminářů a webinářů pro hodnotitele a super-

vizory
 ◾ 1 TCA Study Visit – Come and See 
 ◾ 1 Social Event Euroapprentices Network

  celkem 1204 účastníků

Informační semináře

Informační semináře jsou naší základní podporou 
pro potenciální žadatele v jednotlivých programech, 
které spravujeme. Semináře připravujeme tak, aby 
zájemcům poskytly dostatečný přehled o možnos-
tech programů a seznámily je se základními pravidly 
jednotlivých aktivit. Na seminářích představujeme 
příklady dobré praxe, případně propojujeme zájemce 
s Ambasadory DZS, kteří se programů již zúčastnili. 
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124 účastníků

Tematický monitoring Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity
23. června 2021 / online 

Tematický monitoring je každoroční akce pořádaná 
napříč všemi sektory programu Erasmus+. Monito-
ruje průběh aktuálních projektů z pohledu konkrét-
ního tématu. V roce 2021 nesla akce název Digitální 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. V jejím rámci se 
uskutečnila společná úvodní část s panelovou diskusí 
a poté 5 paralelních workshopů. 

Digitální Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity
Diskusní fórum k digitalizaci 
v mezinárodní spolupráci

23. 6. 2021
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Letní dílna eTwinning 
v Poděbradech 
17.–20. srpna 2021 / Poděbrady

Letní dílna je již tradiční akcí programu eTwinning. 
Akce je určena nově zapojeným učitelům do plat-
formy eTwinning s cílem přiblížit online projektovou 
spolupráci. Během čtyř dnů se pedagogové pod ve-
dením zkušených lektorů – ambasadorů eTwinning 
– zabývali metodickými i technickými aspekty pro-
jektů online mezinárodní spolupráce a vyzkoušeli si 
realizaci projektu eTwinning od začátku do konce.

Erasmus+ mládež: Konference 
k šíření výstupů z projektů Klíčové 
akce 2 v oblasti mládeže 
9. prosince 2021 / Praha

Konference věnovaná tématům digitalizace v nefor-
málním vzdělávání a podpoře motivace při práci na 
projektech v době pandemie byla určena neziskovým 
organizacím žádajícím o granty, zástupcům z řad 
osob s rozhodovací pravomocí, představitelům veřej-
né správy či soukromého sektoru, ale také úspěšným 
realizátorům projektů. Účastníci konference měli 
možnost sdílet své zkušenosti s podáváním pro-
jektové žádosti a realizací podpořeného projektu 
a zúčastnit se prakticky zaměřených workshopů.

Fondy EHP: kontaktní seminář 
2. prosince 2021 / online

Kontaktní seminář byl určen pro české školy a další 
vzdělávací instituce, které se zajímají o spolupráci 
s  Islandem, Lichtenštejnskem nebo Norskem, ale 
nemohou v těchto zemích najít vhodnou partner-
skou organizaci pro svůj projekt. Na online setkání 
se představili zástupci 22 organizací ze všech čtyř 
států a v duchu hesla Working together for inclusive 
Europe dostali možnost navázat nová partnerství 
a rozvíjet nápady na projekty zaměřené na téma 
inkluzivního vzdělávání.

80 účastníků z ČR a Slovenska

14 účastníků

22 účastníků
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Erasmus+ mládež:  
Inkubátor nápadů
6.–9. května 2021 / online

Mezinárodní školicí aktivita Inkubátor nápadů sledo-
vala záměr zvýšit motivaci organizací s působností 
v oblasti neformálního vzdělávání mládeže pro aktivní 
zapojení do programu Erasmus+ v oblasti zahra-
ničních výjezdů. Školení bylo zaměřeno na získání 
znalostí o programu a dovednosti přetavit nápady 
do formy konkrétního projektu, pro který je možné 
získat podporu. Hlavním tématem byla aktivita výmě-
ny mládeže, zpracování projektových záměrů v rámci 
programu Erasmus+, vyhledání partnerů a navázání 
spolupráce.

Erasmus+ odborné vzdělávání 
a příprava: Konference Zelené 
inovace v odborném vzdělávání
26. října 2021 / Praha

Během konference Zelené inovace v odborném vzdě-
lávání představili zástupci českých odborných škol 
své aktivity v oblasti ekologických inovací. Součástí 
programu byla také panelová diskuse na téma udr-
žitelnost na středních odborných školách. V závě-
ru jsme informovali účastníky o možnostech, které 
v oblasti ekologického rozvoje a udržitelnosti nabízejí 
evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Fondy EHP. 
Dále se školy mohly v období 27. 10. – 15. 12. 2021 
zapojit do výzvy na podporu odborného vzdělává-
ní a přípravy a zorganizovat akci, na které mohly 
informovat o možnostech a prioritách programu 
Erasmus+, a také se zaměřit na témata jako realizace 
environmentálně udržitelných projektů, ekologické 
inovace a doprava, osvěta o ochraně životního pro-
středí a klimatické změně, dovednosti pro udržitelný 
rozvoj v Evropě i ve světě aj.

17 účastníků
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DZS pro aktéry 
v regionech Naším cílem je oslovovat a informovat potenciální žadatele 

napříč celou republikou. V každém kraji proto máme regionální 
konzultanty pro Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, ambasadory 
eTwinning a kromě toho úzce spolupracujeme s krajskými úřady 
jakožto zřizovateli škol a školských zařízení. V roce 2021 jsme 
prohloubili spolupráci s Národním pedagogickým institutem 
(NPI ČR). Největší událostí roku byla v oblasti regionální spolupráce 
konference pro představitele krajů na téma prevence patologických 
jevů u mládeže s důrazem na propojení formálního a neformálního 
vzdělávání.
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Konference neformální vzdělávání mládeže 
jaKo prevence sociálních problémů a možnosti 
jejího financování z evropsKých zdrojů

14 příspěvků
16 přednášejících
49 návštěvníků

Konference Neformální vzdělávání 
mládeže jako prevence sociálních 
problémů a možnosti jejího 
financování z evropských zdrojů
25. listopadu 2021 / Praha

Konference měla za cíl seznámit pracovníky krajských 
úřadů věnujících se oblasti vzdělávání s možnostmi 
programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Oba 
programy totiž umožňují samosprávám financovat 
vzdělávací projekty pro rozvoj svých zaměstnanců, 
rozšiřovat možnosti pro školy ve své gesci a pro-
pojovat formální a neformální vzdělávání mládeže.

Strategická komunikace 
se zástupci krajů

Díky spolupráci s krajskými úřady se můžeme dostat 
blíže ke školám a školským zařízením, které kraje zřizují. 
V rámci pravidelnosti a systematičnosti komunikace 
jsme na začátku roku 2021 začali krajům posílat měsíční 
newslettery, jejichž cílem je informovat o aktualitách ze 
světa mezinárodního vzdělávání. Během roku proběhlo 
několik online schůzek se všemi kraji. V první polovině 
roku byly tématem zejména akreditace v programu 
Erasmus+. Na podzim pak proběhlo velké setkání vr-
cholných představitelů krajů na téma neformální vzdě-
lávání mládeže jako prevence sociálních problémů.
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Regionální konzultanti

Regionální konzultanti zajišťují ve všech krajích ČR in-
formování veřejnosti o programu Erasmus+ a Evrop-
ský sbor solidarity. Účastní se velkých informačních 
akcí v regionech, spolupracují s orgány státní správy, 
realizují vlastní informační akce malého rozsahu. 
Zavolat, napsat e-mail nebo zprávu na sociálních 
sítích jim mohou jednotlivci i organizace, které chtějí 
vědět více o tom, co jim oba programy mohou při-
nést. Celkem působí ve všech krajích 24 regionálních 
konzultantů.

24 regionálních konzultantů

20 ambasadorů

Ambasadoři eTwinning

Ambasadoři eTwinning jsou externími pracovníky 
DZS, kteří působí napříč celou Českou republikou. 
Jejich úkolem je šířit povědomí o platformě eTwi-
nning na lokální úrovni a tím zvyšovat počty nově 
zapojených škol a pedagogických pracovníků. Dále se 
podílejí na propagaci aktivit, metodické a technické 
podpoře a realizaci akcí pro učitele. V roce 2021 jsme 
spolupracovali s dvaceti ambasadory eTwinning.
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DZS pro 
potenciální 
účastníky 
programů

Prioritními tématy roku 2021 bylo nové programové období Erasmu+ 
a Evropského sboru solidarity, udržitelnost, digitalizace, inkluze, 
příklady úspěšných projektů a zkušenosti účastníků programů. 

Jedním z cílů DZS v oblasti komunikace je informování 
široké veřejnosti o možnostech a přínosech mezinárodního 
vzdělávání. Důraz je přitom kladen na srozumitelnost, tak aby 
byly informace dostupné všem a nevznikaly zbytečné bariéry. 
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2897 návštěvníků

Festival mezinárodního 
vzdělávání Příští stanice svět
14.–17. září / Praha – Plzeň – Liberec 
– olomouc – Brno

Nové sedmileté období programů Erasmus+ a Evrop-
ský sbor solidarity jsme oslavili putovním festivalem 
mezinárodního vzdělávání. Symbolem i dějištěm ce-
lého festivalu byl vlak reprezentující jednu z progra-
mových priorit – zelené cestování. Vlak postupně na-
vštívil Prahu, Plzeň, Liberec, Olomouc a Brno. Během 
pětidenní tour jsme představili nové možnosti, které 
oba programy nabízejí, dali jsme prostor účastníkům 
programů, aby sdíleli své zkušenosti, a předali jsme 
praktické tipy, jak se do programů zapojit. Celý fes-
tival doprovázely soutěže a kulturní program. První 
festivalový den jsme zahájili tiskovou konferencí pří-
mo ve vlakovém vagonu za účasti ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. 
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Reklamní  
kampaně

 ◾ Kampaň Evropský dobrovolník
 ◾ Kampaň Erasmus roste
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160 ploch CLV

3 078 632 zobrazení na zpravodajských 
webech a vyhledavačích

208 833 zobrazení na specializovaných 
a studentských webech

460 835 RTB zobrazení

384 spotů v rozhlase

Kampaň Evropský dobrovolník

Celorepubliková kampaň věnovaná dobrovolnickým 
aktivitám v  programu Evropský sbor solidarity od-
startovala v  březnu a  pokračovala až do září 2021. 
Jejím cílem bylo motivovat mladé lidi k účasti na dob-
rovolnických projektech v zahraničí. Všechny základní 
informace, jak se do programu zapojit, shrnula nová 
obsahová microsite evropskydobrovolnik.cz. Kampaň 
se objevila v  tisku, na venkovních reklamních plo-
chách Citylight, online i v rozhlase. Součástí kampaně 
byla i spolupráce s  influencery. Jedna z  influencerek 
se účastnila dobrovolnického projektu osobně a svůj 
pobyt mapovala na sociálních sítích.
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Ale rodiče mi říkali, že se tím neuživím.
Jako dobrovolnice jsem získala čas a peníze na to, 
abych vedla malířské kurzy pro seniory v Estonsku.

Zkus si, že na to máš.
evropskydobrovolnik.cz

Malovala jsem si, 
jak budu malířkou

Ale táta řekl, že si mám radši najít pořádnou práci.
Jako dobrovolník jsem získal čas a peníze,  
abych pomáhal archeologům v Arménii.

Zkus si, že na to máš.
evropskydobrovolnik.cz

Chtěl jsem 
najít poklad

https://www.evropskydobrovolnik.cz/


Ryan 
je učitel v Dublinu a těší se 
na žáky z Česka. 

Erasmus+ dávno není jen pro 
vysokoškoláky. Vyjet do světa můžete 
už na základní nebo střední škole.

ERASMUSROSTE.CZ

Ingrid 
vede knihovnu v Kodani a těší se 
na české kolegy a kolegyně. 

Erasmus+ dávno není jen pro studenty. 
Získat zkušenosti po celém světě můžete i vy.

ERASMUSROSTE.CZ

Elena 
vede dílnu v italském 
Miláně a těší se, 
až za ní přijedete na praxi.

Erasmus+ dávno není jen 
pro vysokoškoláky. 
Můžete vyrazit třeba 
na odbornou školu nebo na stáž.

ERASMUSROSTE.CZ
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176 TRP v TV
280 spotů v rozhlasu
21 395 752 zobrazení online
82 306 diváků v kině
120 ploch CLV

Kampaň Erasmus roste

Celorepubliková kampaň Erasmus roste byla spuštěna 
u příležitosti zahájení nového programového období 
Erasmus+. Širokou veřejnost informovala o  přínosu 
a novinkách programu s cílem motivovat co nejvíce 
lidí k aktivní účasti. Stěžejním pilířem kampaně je vi-
deospot, který byl vysílán v TV. Součástí byla reklama 
v  rozhlasu, online, v  kině a  ve venkovním prostoru.  
Speciální microsite erasmusroste.cz shrnuje pro zá-
jemce vše podstatné. 

https://www.erasmusroste.cz/


Putovní  
výstavy

 ◾ Erasmus+ & Evropský sbor solidarity
 ◾ Evropa příležitostí, zkušeností a rozvoje
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Erasmus+ & Evropský sbor 
solidarity
září–listopad 2021 / obchodní  
centra v krajských městech

Výstava představila možnosti výjezdů, které nabízejí 
programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity všem 
žákům, studentům, učitelům, akademikům, odborní-
kům ve vzdělávání dospělých i mladým lidem. Výstavu 
uzavíral interaktivní panel, na kterém si zájemci mohli 
vyhledat více informací o obou programech. Během 
zahajovacího dne výstavy v  každém městě měli zá-
jemci možnost zapojit se do soutěže, ve které museli 
správně odpovědět na otázky věnované evropským 
vzdělávacím programům. 

Erasmus+ 
Mění životy, otevírá obzory

Vysokoškolské vzdělávání

STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL
◾ Studijní pobyty (2 až 12 měsíců)

◾ Praktické stáže (2 až 12 měsíců)

 NOVINKA: Pobyty i stáže lze  
absolvovat napůl fyzicky, napůl online

ZAMĚSTNANCI VYSOKÝCH ŠKOL
◾ Výukové pobyty (2 dny až 2 měsíce)

◾ Školení (2 dny až 2 měsíce)

 NOVINKA: Výukové pobyty i školení lze 
absolvovat napůl fyzicky, napůl online

STUDENTI I ZAMĚSTNANCI
 NOVINKA: Kombinované intenzivní 
programy (kratší výjezd do zahraničí 
následovaný online aktivitou)

Jak se zapojit?

„
“

Rok v zahraničí byl jeden z nejlepších mého 
života. Získala jsem nesčetné množství 
dobrých přátel, zkušeností a náhledů na svět.
Aneta, studentka VŠ, studijní pobyt

„

“

Studium v zahraničí je 
nejen výbornou zkušeností, 
ale také ideální cestou 
k sebepoznání. Díky častější 
práci v mezinárodních skupinách 
poznáte, jaké jsou vaše 
přednosti, a podle toho také 
snáze uhodnete, jaké povolání 
by vám v budoucnu vyhovovalo.
Martin, student VŠ, studijní pobyt

3 ze 4 vysokoškolských 
absolventů pomohly zahraniční 
zkušenosti získat první zaměstnání.

Přes 70 % vysokoškoláků má díky 
výjezdu lepší představu, co chtějí 
dělat ve své budoucí kariéře. Mohou 
tak přeorientovat své studium, aby 
lépe odpovídalo jejich ambicím.

◾ Evropský program na podporu vzdělávání 
◾ Podporuje spolupráci na všech úrovních formálního vzdělávání (od školek po 

univerzity), v oblasti neformálního vzdělávání (mládež a dospělí) a ve sportu 
◾ Financuje individuální pobyty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce 
◾ Umožňuje vyjet do většiny evropských zemí i do zámoří 

Co je Erasmus+?

9 z 10 vysokoškolských 
studentů se díky výjezdu zlepšilo 
v komunikačních dovednostech 
i schopnosti spolupráce. 

9 z 10 vysokoškolských absolventů 
využívá dovednosti získané na výjezdu 
při své současné práci.

Merry a Tom 
se těší, až za nimi přijedete 
na univerzitu do Sydney.

Erasmus+ teď nabízí více možností. 
Třeba i studium vzhůru nohama.

ERASMUSROSTE.CZ

Ale rodiče mi říkali, že se tím neuživím.
Jako dobrovolnice jsem získala čas a peníze na to, 
abych vedla malířské kurzy pro seniory v Estonsku.

Zkus si, že na to máš.
evropskydobrovolnik.cz

Malovala jsem si, 
jak budu malířkou

„

“

Někdy si říkám, že do Rakouska odjela jiná holka, než 
se z něj pak vrátila. Přišla jsem na spoustu důležitých 
věcí o sobě i o světě. Došlo mi, že mám svůj život plně 
ve svých rukou, a pokud se mi na něm něco nelíbí, jsem 
já ta nejpovolanější osoba, která to může změnit.
Barbora, dobrovolnický pobyt

DOBROVOLNICTVÍ
◾ Pro jednotlivce, kteří chtějí pomáhat 

v zahraničí nebo v ČR

◾ Stačí se registrovat do databáze na 
portálu Evropský sbor solidarity

◾ Získáte finanční podporu na cestu, 
ubytování i kapesné

SOLIDÁRNÍ PROJEKTY
◾ Pro neformální, nejméně pětičlenné 

skupiny mladých lidí, kteří chtějí 
pomáhat v ČR

◾ Je třeba sepsat projektovou žádost 
(termíny jsou vyhlašovány dvakrát 
ročně)

◾ Můžete využít pomoci kouče nebo 
záštity organizace

◾ Evropský program určený mladým 
lidem ve věku 18–30 let

◾ Umožnuje vyjet dobrovolničit do 
zahraničí nebo uskutečnit vlastní 
solidární projekt

Co je Sbor solidarity?

Jak se zapojit?

Nejoblíbenějšími destinacemi  
českých dobrovolníků jsou

Francie, Německo
a Turecko.

Přes 700 mladých Čechů spustilo  
díky Evropskému sboru solidarity  
vlastní solidární projekt na podporu  
místní komunity, čímž vyšvihli Česko  
mezi nejaktivnější země v Evropě.

Nejčastějšími tématy českých  
solidárních projektů jsou 

budování komunit, 
inkluze a ochrana 
životního prostředí. 

Typický dobrovolník je žena 

ve věku 25–26 let.

Téměř 200 mladých Čechů  
vyrazí každý rok do zahraničí  
za dobrovolnickou činností.

„
“

Získala jsem přátele na celý 
život a naučila se užívat si 
přítomný okamžik.
Markéta, dobrovolnický pobyt

Evropský sbor solidarity 
Spolu jsme silnější



Evropa příležitostí,  
zkušeností a rozvoje
4. 9. 2021 / miniFreedom Fest ostrava 
(slezskoostravský hrad)
10. prosince 2021 – 6. ledna 2022 / 
Výstaviště černá louka, ostrava

Výstava, která vznikla ve spolupráci s Eurocentrem 
Ostrava a Europe Direct Ostrava, představuje pro-
střednictvím osobností z Moravskoslezského kraje 
pestrou škálu možností využití zkušeností z progra-
mů mezinárodního vzdělávání. Příběhy mapují zku-
šenosti s programy, jako je Erasmus+, Evropský sbor 
solidarity, Fondy EHP, eTwinning, AKTION Česká re-
publika – Rakousko, DiscoverEU či Eurodesk. 
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Veletrhy

 ◾ Gaudeamus Praha 2021
 ◾ EDUCA EXPO Liberec 2021
 ◾ Gaudeamus Brno 2021

Gaudeamus Brno 2021
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Gaudeamus Praha 2021
19. ledna – 14. dubna 2021 / online

Veletrh Gaudeamus online 2021 navázal na 
Gaudeamus online přednáškové dny 2020. Vysílání 
přednášek v  rámci online veletrhu probíhalo od  
19. ledna do 14. dubna. Registrovalo se 17 500 studentů, 
kteří měli možnost navštívit celkem 137 přednášek 
na youTube a  na FB stránce veletrhu. Přednášky 
dohromady živě a  ze záznamu sledovalo 47  443 
diváků. Nabídku DZS jsme prezentovali 17. března 
a na přednášce s názvem „STUDUJ, STáŽUJ, VyJEĎ!“ 
jsme představili možnosti zapojení do evropských 
vzdělávacích programů. 

EDUCA EXPO Liberec 2021
14.–16. října / Liberec

Během tří dnů navštívilo největší severočeský veletrh 
práce a vzdělávání EDUCA EXPO Liberec 2021 více 
než 18 000 návštěvníků z řad studentů základních 
a středních škol. Návštěvníkům jsme se prezentovali 
s novou výstavní expozicí ve stylu kampaně Erasmus 
roste, doplněnou o prezentace ve veletržním katalogu 
a na webu pořadatele akce.  

Gaudeamus Brno 2021
23.–26. října / Brno

Největší český veletrh pomaturitního a celoživotního 
vzdělávání se koná pravidelně na podzim v Brně. 
V roce 2021 se uskutečnil již XXVII. ročník. Během 
čtyř dnů zavítalo na brněnské výstaviště 22 565 ná-
vštěvníků. Příchozí jsme zaujali rozsáhlou expozi-
cí sdílenou s Campus France Česká republika a Do 
Rakouska na zkušenou. Veletrh nabídl ojedinělou 
příležitost, jak představit studentům možnosti me-
zinárodního vzdělávání. Organizovaný program na 
stánku byl rovněž rozšířen o čtyři přednášky, které 
detailněji popisovaly práci DZS a možnosti studia 
v zahraničí. 

Více jak 18 000 návštěvníků

22 565 návštěvníků
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Ambasadoři DZS

V rámci aktivity Ambasadoři DZS navazujeme spo-
lupráci s absolventy mezinárodních programů, s je-
jichž pomocí chceme inspirovat více lidí k účasti na 
zahraničních výjezdech a projektech mezinárodního 
vzdělávání. Ambasadoři se účastní našich akcí, vy-
stupují v médiích a přibližují zájemcům svou zahra-
niční zkušenost. V  roce 2021 se Ambasadoři DZS 
účastnili bezmála třiceti různých akcí. 
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DZS 
v zahraničí

Chceme propagovat české školství, šířit informace o kvalitě 
českého výzkumu a motivovat zahraniční studenty, vědce 
i akademické pracovníky, aby svou dráhu spojili s českou republikou. 
Internacionalizace je totiž nezbytnou součástí zkvalitňování 
vzdělávání a zapojení do mezinárodního diskurzu je pro roli české 
republiky klíčové.

Jednou z našich priorit je budovat dobré jméno České 
republiky v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v zahraničí. 
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Kancelář se věnuje 
propagační činnosti českého 
vzdělávacího systému 
a výzkumných institucí 
v mezinárodním prostředí 
a logistické podpoře českých 
aktérů při jejich aktivitách 
v Bruselu.

CZELO česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELo) navazuje 
na existenci kanceláře, která působila v hlavním městě Evropské unie již od 
roku 2005. Dříve se kancelář zaměřovala pouze na oblast výzkumu. V roce 
2020 však bylo rozhodnuto, že činnosti této kanceláře budou rozšířeny 
i o aktivity v oblasti vzdělávání, a to v návaznosti na reaktivaci Evropského 
výzkumného prostoru a nově budovaného Evropského prostoru vzdělávání. 

Úkolem kanceláře je primárně předávat informace 
o komunitárních programech od úrovně evropských 
institucí a autorit směrem do českého prostředí, 
a to skrze sociální sítě, webové stránky, newslettery 
a osobní setkání. Dále se kancelář věnuje i propa-
gační činnosti českého vzdělávacího systému a vý-
zkumných institucí v mezinárodním prostředí a též 
logistické podpoře českých aktérů při jejich aktivitách 
v Bruselu.

Během roku 2021 kancelář CZELO pořádala či 
se podílela na organizaci dvanácti akcí v  Bruselu, 
ať už se jednalo o školení pro projektové manaže-
ry ze zemí V4, o konferenci Earth Observations for 
Citizens and the Planet, nebo o  webinář na téma 
Quality Label. V průběhu celého roku byla kancelář 
aktivní na svých sociálních sítích, na nichž předává 
aktuální informace a potřebné know-how v oblasti 
mezinárodního vzdělávání a výzkumu zaměřeného 
na komunitární programy. Konkrétní podobou pře-
dávání informací jsou následně newslettery, jichž 
bylo v roce 2021 vydáno sedmnáct.

Za nejdůležitější akci roku 2021 považuje kance-
lář CZELO Den otevřených dveří kanceláře CZELO 
a  Slavnostní znovuotevření kanceláře CZELO. Obě 
události se odehrály 21. září 2021. Během odpoled-
ních hodin byly otevřeny nové prostory kanceláře 
CZELO, které byly zpřístupněny pro všechny part-
nery kanceláře jak z bruselského prostředí, tak i pro 
pozvané hosty z  českých vzdělávacích a  výzkum-
ných institucí. Program byl doplněn o debatu mezi 
ministrem R. Plagou, velvyslancem J. Zajíčkem a ná-
městkem P. Dolečkem v prostorách Stálého zastou-
pení při EU na aktuální témata s  českými zástupci 
pracujícími v  unijních institucích. Večerní program 
se odehrál v prostorách Pražského domu a sestával 
ze společenského večera a výstavy o českých věd-
cích a vědkyních (tato výstava byla rovněž prezen-
tována v prostorách kanceláře CZELO). 
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První český národní virtuální veletrh

Historicky první český národní virtuální veletrh pro 
studenty z Latinské Ameriky se konal 14. října 2021. 
Akce se účastnil rekordní počet 24 českých vysokých 
škol. I díky rozsáhlé podpůrné kampani se na akci za-
registrovalo skoro 10 000 studentů, z toho přes 2000 
studentů poté v průběhu celého čtyřhodinového 
večera chatovalo se zástupci škol, přičemž každá ze 
škol měla na svém stánku stovky návštěv. Tato čísla 
jsou velmi blízká návštěvnostem veletrhů zemí, jako 
je Švédsko, USA nebo Kanada, které jsou u studentů 
jedny z neoblíbenějších.

Your future. 
You choose.  
Study in  
the Czech Republic

STUDY IN V rámci iniciativy study in the Czech republic představujeme 
zahraničním uchazečům českou republiku jako chytrou volbu pro 
vysokoškolské studium. V roce 2021 jsme dále implementovali strategii 
značky, a to i vytvořením a zaváděním nové vizuální identity nebo 
natočením nového propagačního videa. 

Vzhledem k pandemické situaci většina propagač-
ních aktivit probíhala online, ať už se jednalo o vir-
tuální veletrhy, včetně prvního národního online 
veletrhu, webináře, online reklamy, videa, PR články, 
či spolupráci s influencery. Prostřednictvím nových 
aktivit jsme dále rozvíjeli národní absolventský pro-
gram Czech Republic Alumni.
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Výsledky STUDY IN

virtuální profesionální  
B2B veletrhy

nových videí  
na youTube akce pro absolventy

3 39 3

virtuálních  
studentských veletrhů online kampaní

členů programu  
Czech Republic Alumni

13 17 153

online prezentací  
pro uchazeče o studium

návštěvníků  
stránek studyin.cz

newslettery pro členy  
programu Czech Republic Alumni

12 741 871 4
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DZS jako 
informační 
zdroj

Poskytujeme široké veřejnosti přehled o možnostech mezinárodního 
vzdělávání, šíříme osvětu o aktuálních vzdělávacích trendech 
a propagujeme příklady dobré praxe z oblasti mezinárodní 
spolupráce ve školství.

Coby národní agentura pro mezinárodní vzdělávání 
a výzkum plníme také roli informační.
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Mediální komunikace

Komunikace s médii se v roce 2021 zaměřila na sdílení 
zkušeností účastníků programů mezinárodního vzdě-
lávání, prezentaci výsledků výzkumů i propagaci CSR 
témat, kterým se DZS věnuje. Důležitým tématem 
bylo také zahájení nového programového období 
Erasmu+ a Evropského sboru solidarity. V průběhu 
roku jsme uspořádali šest tematických setkání se 
zástupci médií a vydali šestnáct tiskových zpráv.

Setkání s médii:
 ◾ Mezinárodní vzdělávání v době pandemie  

& nový program Erasmus+ (30. března, online)
 ◾ Zahraniční výjezdy z pohledu veřejnosti i účastníků 

(24. května, online)
 ◾ Život učitelů a lektorů češtiny v zahraničí  

(26. srpna, Praha)
 ◾ Erasmus+ a Evropský sbor solidarity zahajují nové 

programové období (14. září, Praha)
 ◾ Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum 

v Bruselu (5. října, Praha)
 ◾ Udržitelnost v mezinárodním vzdělávání  

(7. prosince, Praha)

Facebook
 ◾ Dům zahraniční spolupráce

celkem 5580 sledujících + 774 sledujících / rok
 ◾ Erasmus+ Česká republika 

celkem 6240 sledujících + 234 sledujících / rok
 ◾ Evropské příležitosti pro mladé

celkem 7490 sledujících + 275 sledujících / rok 

Instagram
 ◾ Dům zahraniční spolupráce

celkem 2764 sledujících + 1291 sledujících / rok

LinkedIn
 ◾ Dům zahraniční spolupráce

celkem 1110 sledujících + 518 sledujících / rok 

Twitter
 ◾ Dům zahraniční spolupráce

celkem 430 sledujících + 146 sledujících / rok 

Sociální sítě

898 e-mailů
1353 telefonátů
114 návštěvníků

(Info Desk byl z důvodu pandemie část roku veřej-
nosti uzavřen.)

Info Desk

Hlavním úkolem Info Desku je poskytování informa-
cí jak návštěvníkům DZS, tak volajícím na telefonic-
kou infolinku či těm, kteří využili e-mail info@dzs.cz. 
V období protipandemických opatření a uzavření 
DZS pokračoval Info Desk ve své činnosti a nadále 
zodpovídal telefonické a e-mailové dotazy.
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270 262 návštěv
136 003 unikátních návštěvníků

Nejčtenější články roku 2021:
1.  Evropská komise oficiálně zahájila nový program 

Erasmus+ (1823 zobrazení)
2. Byly vyhlášeny termíny výzvy programu Erasmus+ 

pro rok 2022 (1802 zobrazení)
3. Příští stanice svět! Festival mezinárodního vzdělávání 

symbolicky zahájí nový Erasmus+ a Evropský sbor 
solidarity (978 zobrazení)

4. Termíny výzev 2021 se blíží. Zahajujeme sérii info-
webinářů pro žadatele v novém programovém ob-
dobí Erasmus+ (936 zobrazení)

5. Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum 
v Bruselu propojí české instituce s Evropou 

 (889 zobrazení)

Web

560 odběratelů / školní vzdělávání
710 odběratelů / odborné vzdělávání 
a příprava
1304 odběratelů / vysokoškolské 
vzdělávání
1672 odběratelů / vzdělávání dospělých
949 odběratelů / neformální vzdělávání 
mládeže

Newslettery

Newslettery vycházející v pěti variantách zaměře-
ných podle jednotlivých sektorů vzdělávání nabízejí 
přehled nejdůležitějších novinek ze světa mezinárod-
ního vzdělávání, pozvánky na nadcházející události, 
tipy na zajímavé čtení i užitečná data. Newslettery 
jsou vydávány zpravidla jednou měsíčně a zájemci se 
mohou přihlásit k jejich odběru na stránkách DZS.
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8 epizod
586 přehrání

Podcasty DZS

Podcasty DZS vznikly z potřeby spojit se s veřejností 
v době, kdy nebylo možné pořádat fyzické akce. Vy-
užili jsme proto atraktivního formátu, který v době 
pandemie ještě získal na popularitě, a vytvořili jsme 
dvě podcastové série, každou cílící na jiné publikum. 
V podcastu Za hranicí si povídáme se studenty, stá-
žisty, dobrovolníky nebo třeba učiteli, kteří se vydali 
sbírat zkušenosti za hranice naší země a často i za 
hranice vlastní komfortní zóny. Motivujeme tak další 
potenciální účastníky programů a šíříme povědomí 
o různých podobách výjezdů s podporou programů, 
které spravujeme.

V podcastu Projektor se věnujeme inspirativním 
mezinárodním projektům, kterými české školy, ne-
ziskovky a další organizace zvyšují kvalitu českého 
vzdělávání. Nabízíme tak dalším organizacím mož-
nost inspirace a předáváme praktické tipy pro jejich 
vlastní projekty.

https://www.dzs.cz/clanek/evropska-komise-oficialne-zahajila-novy-program-erasmus
https://www.dzs.cz/clanek/evropska-komise-oficialne-zahajila-novy-program-erasmus
https://www.dzs.cz/clanek/byly-vyhlaseny-terminy-vyzvy-programu-erasmus-pro-rok-2022
https://www.dzs.cz/clanek/byly-vyhlaseny-terminy-vyzvy-programu-erasmus-pro-rok-2022
https://www.dzs.cz/clanek/pristi-stanice-svet-festival-mezinarodniho-vzdelavani-symbolicky-zahaji-novy-erasmus
https://www.dzs.cz/clanek/pristi-stanice-svet-festival-mezinarodniho-vzdelavani-symbolicky-zahaji-novy-erasmus
https://www.dzs.cz/clanek/pristi-stanice-svet-festival-mezinarodniho-vzdelavani-symbolicky-zahaji-novy-erasmus
https://www.dzs.cz/clanek/terminy-vyzev-2021-se-blizi-zahajujeme-serii-infowebinaru-pro-zadatele-v-novem-programovem
https://www.dzs.cz/clanek/terminy-vyzev-2021-se-blizi-zahajujeme-serii-infowebinaru-pro-zadatele-v-novem-programovem
https://www.dzs.cz/clanek/terminy-vyzev-2021-se-blizi-zahajujeme-serii-infowebinaru-pro-zadatele-v-novem-programovem
https://www.dzs.cz/clanek/ceska-stycna-kancelar-pro-vzdelavani-vyzkum-v-bruselu-propoji-ceske-instituce-s-evropou
https://www.dzs.cz/clanek/ceska-stycna-kancelar-pro-vzdelavani-vyzkum-v-bruselu-propoji-ceske-instituce-s-evropou


Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání  /  jaro 2021

Digitalizace 
a virtuální 
výuka

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání  /  podzim 2021

Nový 
program 
Erasmus+

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání  /  Léto 2021

Výzkum 
v mezinárodním 
vzdělávání

Čtvrtletník DZS o meZinároDním vZDělávání  /  zima 2021

Erasmus+
Sport

Čtvrtletník Mozaika

Magazín Mozaika přináší svým čtenářům novin-
ky ze světa mezinárodního vzdělávání, inspirativní 
rozhovory a příklady dobré praxe a praktické rady 
pro realizaci projektů. Vychází čtyřikrát ročně a je 
k dispozici v tištěné i online verzi zdarma. Zájemci se 
mohou registrovat k odběru na stránkách DZS, kde 
je také přístupný archiv časopisu. Mozaiku odebírá 
téměř 2600 čtenářů.

 ◾ Digitalizace a virtuální výuka (jaro) 
 ◾ Výzkum v mezinárodním vzdělávání (léto) 
 ◾ Nový program Erasmus+ (podzim) 
 ◾ Erasmus+ Sport (zima)
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Evropské 
iniciativy Jako národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum 

koordinujeme také účast České republiky v některých 
celoevropských iniciativách. Naším úkolem je jejich propagace 
a zajištění účasti českých organizací a institucí. Sami se do 
některých iniciativ zapojujeme vlastními akcemi pro odbornou 
či širokou veřejnost.
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124 akcí v ČR

Erasmus Days
14.–16. října

Cílem iniciativy Erasmus Days je propagace programu 
Erasmus+, šíření výsledků konkrétních vzdělávacích 
projektů a propojení realizátorů vzdělávacích projektů 
Erasmus+ napříč Evropou. V roce 2021 se do kampa-
ně zapojilo 67 zemí. Na stránkách erasmusdays.eu 
bylo registrováno celkem 5670 akcí, z toho zhruba 
124 v České republice. Většině českých organizátorů 
jsme poskytli propagační materiály a balíčky promo 
předmětů.
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Evropský týden programování
Inspirujte se, učte se a programujte

Dům zahraniční spolupráce 
je partnerem Code Week 
v České republice

Code Week je iniciativou jednotlivcu° či skupin, jež 
zviditelňuje kreativitu, řešení problému° pomocí kritického 
myšlení a spolupráci skrze programování a jiné digitální 
technologie. Základní myšlenkou je přiblížit programování všem 
napříč generacemi a ukázat, jak přivést kódování k životu.

 

Jak na to?

Kódování žije.
1100011 1101111 1100100 1100101 100000 1110111 1100101 1100101 1101011

1. Navštivte webové stránky 
codeweek.eu

2. Vyberte si některou z nabízených 
aktivit, nebo si vytvořte svou vlastní 
a zaneste ji do mapy aktivit

3. Propojte se s ostatními kolegy 
a zrealizujte Code Week u vás 
ve škole

4. Vyzkoušejte si robotické 
pomůcky a zapojte 
do výuky některou 
z programovacích 
aplikací

5. Nebojte se pracovat s rozšířenou 
realitou

6. Zapojte se do hromadného online 
kurzu MOOC

7. Sdílejte své zkušenosti a poznatky 
s #codeweek komunitou

177 zaregistrovaných aktivit v ČR

Evropský týden programování 
Code Week
8.–23. října

Evropský týden programování je iniciativa propagu-
jící kreativitu, řešení problémů a spolupráci pomocí 
programování a jiných technických aktivit. Jejím cílem 
je programování zviditelnit – ukázat mladým lidem, 
dospělým i seniorům, jak je díky programování možné 
měnit nápady ve skutečnost. Při příležitosti Evropského 
týdne programování jsme společně s Centrem robo-
tiky v Plzni připravili konferenci Kód, robot, škol(k)a, 
které se zúčastnilo celkem 49 učitelů z mateřských, 
základních a středních škol.
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5 zapojených krajů
113 zapojených účastníků
62 účastníků závěrečné konference

Evropský týden mládeže
27. května – 21. června

V rámci Evropského týdne mládeže se uskutečnilo 
pět jednodenních workshopů s tématem Budoucnost 
máme ve svých rukou. Během workshopů se účastníci 
dozvěděli o možnostech nového programového ob-
dobí Erasmus+ a zaměřili se na identifikaci překážek 
v občanské participaci. V průběhu byl kladen důraz na 
rozvoj jejich osobních kompetencí a projektového my-
šlení. Za přítomnosti tří hostů zastupujících organizace 
v regionech identifikovali problémy, které je v jejich 
kraji trápí, a poté v týmech navrhli řešení. V závěru 
jednotlivé návrhy projektů prezentovali a nejlepší týmy 
získaly věcné ceny a možnost zúčastnit se závěrečné 
konference v Praze. Pozornost byla věnována celé 
škále témat, od vzniku školní a krajské studentské 
samosprávy přes obnovu zeleně v Beskydech až po 
redukci plýtvání s potravinami ve školní jídelně.
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Studie  
a analýzy

V našich studiích se zaměřujeme na žadatele i příjemce grantů a snažíme 
se získat zpětnou vazbu také od potenciálních účastníků, kteří se dosud do 
žádné z aktivit programů nezapojili. Zároveň zveřejňujeme důležité statistiky 
a data o projektech, výjezdech a jejich trendech na našich webových 
stránkách. kromě toho, že realizujeme vlastní výzkumy, jsme také součástí 
Evropské informační sítě Eurydice, která poskytuje údaje o vzdělávacích 
systémech a vzdělávací politice v Evropě, a to především řídícím pracovníkům 
a odborníkům ve školství, ale i učitelům, studentům a široké veřejnosti.

Provádíme monitorovací a výzkumné aktivity na národní 
i mezinárodní úrovni, jejichž cílem je získání reálných informací 
o realizaci programů, o vhodnosti zacílení programových aktivit 
i kvalitě služeb poskytovaných DZS. 
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Výzkumy a analýzy realizované  
v roce 2021

 ◾ Výzkum zájmu zahraničních studentů ze sedm-
nácti zemí světa o studium v ČR (zpráva)

 ◾ Zahraniční výjezdy a udržitelnost – postoje  
mladých lidí (zpráva)

 ◾ Postoje veřejnosti ke studijním výjezdům  
a praktickým stážím v zahraničí (zpráva)

 ◾ Projekty pro mládež výzkumnou optikou –  
Národní zpráva z šetření RAy (publikace)

 ◾ Digitalizace v programech Erasmus+ a Evropský 
sbor solidarity (zpráva)

 ◾ Národní absolventský program DZS Czech  
Republic Alumni (zpráva z fokusních skupin) 

 ◾ Motivace a bariéry v zapojení mládežnických 
organizací do programů Erasmus+ a Evropský 
sbor solidarity (hloubkové rozhovory)

 ◾ Analýza závěrečných zpráv projektů spolupráce 
v programu Erasmus+

Publikace Eurydice 2021

 ◾ Adult education and training in Europe. Building 
inclusive pathways to skills and qualifications

 ◾ Teachers in Europe. Careers, Development and 
Well-being

Aktualizace publikací Eurydice 
z řady Facts & Figures

 ◾ Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe

 ◾ The Structure of the European Education 
Systems: Schematic Diagrams, Recommended 
Annual Instruction Time in Full-time Compulsory 
Education in Europe

České překlady publikací Eurydice

 ◾ Digitální vzdělávání ve školách v Evropě
 ◾ Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství 

v Evropě
 ◾ Rovnost ve školním vzdělávání v Evropě: struktu-

ry, politiky a výsledky žáků

 

Vzdělávání a 
odborná 
příprava

Early ChildhoodEurydiceShrnutí
Klíčové údaje
o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě

Vzdělávání          
a odborná 
příprava

ve školách v Evropě
Digitální vzdělávání

Zpráva Eurydice

 

3 

 

 

 

 

 

Structural Indicators for 
Monitoring Education and 

Training Systems in Europe 
2021 
Overview of  
major reforms since 2015 

 

Eurydice Background Report 

 

European 
Education and 
Culture  
Executive Agency 

Výkonná agentura 
pro vzdělávání, 
kulturu                   
a audiovizuální 
oblast

EurydiceShrnutí
Rovnost ve školním vzdělávání v Evropě: 
struktury, politiky a výsledky žáků

 

Teachers in Europe 

Careers, Development and Well-being 

Eurydice Report 

Education, 
Audiovisual  
and Culture 
Executive Agency 
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Rezidence 
Dlouhá 17 Rezidence Dlouhá 17 je ubytovací zařízení  MŠMT, které 

je umístěno v památkově chráněné budově z roku 1869 
v historickém centru Prahy. 

Ubytovací a konferenční služby rezidence Dlouhá 17 jsou zaměřeny na 
klientelu z partnerských organizací resortu MŠMt a akademické sféry.  
Hlavním cílem je poskytovat moderní služby a přitom vytvářet příjemnou 
rodinnou atmosféru. Za velký úspěch považujeme, že se k nám klienti 
rádi vracejí a vyjadřují spokojenost s poskytovanými službami. Budova 
prošla v letech 2020 až 2021 rekonstrukcí fasády, střechy, dřevěných 
výkladů a vrat a ve spolupráci s památkáři jí byl navrácen její původní 
nezaměnitelný vzhled.
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V roce 2021 jsme se zaměřili na postupnou rekon-
strukci a modernizaci pokojů v souladu se stano-
venou CSR strategií. V rámci revitalizace proběhlo 
osázení vnitrobloku a terasy rostlinami a byly na-
instalovány ochranné termofólie na výlohy a okna 
situovaná na jižní stranu hotelu.

V  roce 2021, i  přes značná omezení způsobená 
pandemií, přivítala Rezidence hosty ze  třiceti zemí 
světa. Jednalo se především o účastníky odborných 
seminářů pořádaných veřejnými institucemi z oblas-
ti školství a  vzdělávání. Obsazenost činila 41,97 % 
v  kategorii A  (hosté z  rezortu MŠMT) a  56,88 % 
v kategorii B (hosté mimo rezort MŠMT).
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Certifikace
Dům zahraniční spolupráce již od roku 2007 prochází 
každoročně dozorovým a jednou za dva roky recerti-
fikačním auditem certifikačního orgánu, který slouží 
k vyhodnocování efektivnosti nastaveného systému 
řízení kvality a od roku 2015 také systému řízení bez-
pečnosti informací. V roce 2021 DZS prošel úspěšně 
dozorovým auditem, který potvrdil, že systém řízení 
je správně implementován a je plně funkční.

Interní audity
V průběhu roku byly dokončeny čtyři interní audity, 
jejichž součástí bylo hodnocení, zda nastavený sys-
tém je v souladu s příslušnými předpisy, zda funguje 
efektivně ve smyslu prevence, zjišťování chyb, identi-
fikování nesrovnalostí, a zda je zajištěna zákonnost 
a řádnost prováděných operací. Interním auditem 
byla ověřena přiměřenost a účinnost vnitřního kon-
trolního systému vyplývající ze zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole. 

Externí kontrolní akce
V roce 2021 proběhlo třináct externích kontrolních 
akcí, ve kterých jsou zahrnuty externí kontroly, au-
dity a certifikace. Závěry z kontrol jsou vedením 
organizace vždy vyhodnoceny a v případě zjištění 
jsou přijímána nápravná opatření, jejichž plnění je 
průběžně sledováno a reflektováno v rámci řízení 
rizik organizace. Během externích kontrol a auditů 
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Externí  
kontroly  
a audit

Klademe důraz na vysokou kvalitu a úroveň vykonávaných činností, 
zvyšování účinnosti a efektivity procesů, šetrný přístup k životnímu 
prostředí, otevřenou komunikaci, zvyšování spokojenosti a důvěry 
zainteresovaných stran i široké veřejnosti. Každoročně je kvalita 
ověřována interními i externími audity a kontrolami.
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Správa  
programů  
a sítí

Cč
á

s
t



Programy  
a sítě v číslech

ČáST  C /  PROGRAMy A SíTě V ČíSLECH
63

Coby česká národní agentura pro vzdělávání a výzkum 
spravujeme přes dvacet programů a sítí mezinárodního 
vzdělávání. Kromě zajištění jejich administrace poskytujeme 
také podporu žadatelům a propagujeme možnosti a přínosy 
programů široké veřejnosti. 

Programy jsou určeny institucím a organizacím, které se věnují 
vzdělávání, vědě a výzkumu nebo orgánům místních samospráv. 
Žadatelé mají možnost získat díky programům finanční podporu na 
realizaci svých projektů, jednotlivci se mohou účastnit zahraničních 
vzdělávacích pobytů, stáží nebo třeba dobrovolnických výjezdů.



Erasmus+
Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci a výjez-
dy ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě 
a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zú-
častnit jednotlivci z řad žáků, studentů nebo učitelů 
a organizace, například školy, mládežnické a nevládní 
organizace.

V  roce 2021 zahájil Erasmus+ nový programový 
rámec na roky 2021–2027. Rozpočet vzrostl oproti 
předchozímu období (2014–2020) téměř dvojná-
sobně. Evropská komise alokovala na studijní vý-
měny a mezinárodní projekty ve vzdělávání zhruba 
26,2 miliardy eur. Navýšený rozpočet podpoří až  
deset milionů lidí, kteří se zúčastní zahraničních 
vzdělávacích výjezdů.

Nové programové období přineslo také nové prio-
rity, které budou ovlivňovat podobu Erasmu+ v násle-
dujících sedmi letech, a tím formovat evropský vzdě-
lávací prostor. Jsou to inkluze a rozmanitost, digitální 
transformace, životní prostředí a boj proti změně kli-
matu a zapojení do demokratického života a občan-
ská angažovanost.

Česká republika měla v  roce 2021 k  dispozici 
rozpočet bezmála 58,9 milionu eur, který podpořil 
560 projektů ve všech sektorech vzdělávání.

Podpořené projekty podle typu instituce

MŠ

ZŠ

SŠ

VŠ

města a kraje

neziskové organizace

40,54 % 35,14 %

8,11 %

5,41 %

5,41 %

5,41 %
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Erasmus+ školní vzdělávání  
V rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání se ško-
ly a další instituce mohou zapojit do mezinárodních 
projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických 
pracovníků nebo na spolupráci se zahraničními vzdě-
lávacími institucemi. Mohou také zorganizovat sku-
pinové i individuální zahraniční výjezdy pro své žáky. 

Aktivita  Projekty  
mobility osob 

Kooperativní  
partnerství

Partnerství  
malého rozsahu

Akreditace 

Rozpočet (EUR) 6 226 965 3 864 758 815 431
N/A, ale z 27 schválených 
akreditací ve Výzvě 2020 
žádalo 23 o rozpočet

Počet přijatých žádostí  142 40 45 67

Počet schválených žádostí  116 22 19 52

Úspěšnost 81,7 % 55 % 42,2 % 77,6 %
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Erasmus+ odborné  
vzdělávání a příprava  

V rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání 
a příprava mohou střední a vyšší odborné školy a dal-
ší organizace působící v oblasti odborné přípravy 
vyslat své žáky a pracovníky do partnerských orga-

Aktivita  Projekty  
mobility osob 

Kooperativní  
partnerství

Partnerství  
malého rozsahu

Akreditace 

Rozpočet (EUR) 8 243 635 4 911 618 758 725 4 200 000

Počet přijatých žádostí  165 28 13 84

Počet schválených žádostí  133 20 12 49

Úspěšnost 80,6 % 71,4 % 92,3 % 58,3 %

nizací na praktickou stáž. Mohou také spolupracovat 
na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výmě-
na zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních 
postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.
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Erasmus+ vysokoškolské 
vzdělávání  

V programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání 
se vysoké školy mohou zapojit do mezinárodních 
projektů zaměřených na vzdělávací výjezdy studentů 
a zaměstnanců do zahraničí či do projektů partner-
ství pro spolupráci. Novinkou roku 2021 byly kom-
binované intenzivní programy, což jsou krátkodobé,  
ale intenzivní aktivity pro studenty i zaměstnance 

Aktivita  Projekty mobility osob Kooperativní partnerství

Rozpočet (EUR) 18 749 719 3 542 431 

Počet přijatých žádostí  54 33

Počet schválených žádostí  54 14

Úspěšnost 100 % 42 %

vysokých škol, které kombinují virtuální online práci 
s fyzickým výjezdem. V roce 2021 bylo schváleno 132 
těchto programů, kterých se zúčastní více než 2400 
účastníků. Další novinkou byla možnost výjezdů i do 
regionů, které dříve nebylo možné v rámci Erasmu+ 
navštívit (např. Andorra, Monako, Bahrajn, Kuvajt, 
Omán atd.). 
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Erasmus+ vzdělávání dospělých 
Do programu Erasmus+ vzdělávání dospělých se 
mohou zapojit neziskové organizace, jazykové školy, 
knihovny, poradenská a kulturní centra a další orga-
nizace působící v oblasti celoživotního vzdělávání. 
V rámci partnerství pro spolupráci mohou koopero-

Aktivita  Projekty  
mobility osob 

Kooperativní  
partnerství

Partnerství  
malého rozsahu

Akreditace 

Rozpočet (EUR) 880 549,80 2 095 990 788 429 587 033,20

Počet přijatých žádostí  21 48 20 5

Počet schválených žádostí  18 8 13 1

Úspěšnost 86 % 16,6 % 65 % 20 %

vat se zahraničními organizacemi, sdílet zkušenosti 
a vyvíjet nové postupy. Vzdělavatelé dospělých mo-
hou vyrazit na zahraniční stáž či školení. Od roku 
2021 byly také nově umožněny výjezdy vzdělávaných 
osob se specifickými potřebami.

ČáST  C /  PROGRAMy A SíTě V ČíSLECH
68



Aktivita  Projekty  
mobility osob 

Projekty aktivit 
participace 
mládeže

Kooperativní  
partnerství

Partnerství  
malého rozsahu

Akreditace 

Rozpočet (EUR) 2 082 274 448 652 3 181 654 526 872
40 % z rozpočtu 
pro projekty 
mobilit

Počet přijatých žádostí  87 20 29 35 2

Počet schválených žádostí  62 13 17 14 2

Úspěšnost 71,3 % 65 % 58,6 % 40 % 100 %

Erasmus+ neformální vzdělávání 
mládeže 

Sektor mládeže programu Erasmus+ se zaměřuje na 
podporu neformálního vzdělávání, které je určeno 
mladým lidem ve věku od 13 do 30 let a pracovníkům 
s mládeží, neziskovým organizacím a neformálním 
skupinám mládeže. Program je otevřen všem mla-
dým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání 
nebo sociální či kulturní původ. Projekty mohou 

být zaměřené na mezinárodní výjezdy mladých 
lidí umožňující jim pracovat na různých tématech, 
na výjezdy pracovníků s mládeží posilující jejich 
profesní rozvoj či na spolupráci organizací s cílem 
podpořit vývoj, přenos a implementaci inovativních 
postupů na organizační, místní, regionální, národní 
nebo evropské úrovni.
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Evropský sbor solidarity 
Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem ve 
věku 18–30 let získat nové zkušenosti, rozvinout své 
schopnosti a zároveň poskytuje příležitosti pomáhat 
potřebným a podílet se na řešení společenských 
problémů. Program otevírá možnosti především 

Aktivita  Dobrovolnické projekty  Solidární projekty  Quality Label

Rozpočet (EUR) 1 784 387 302 396 x

Počet přijatých žádostí  38 61 47

Počet schválených žádostí  31 35 41

Úspěšnost 81,6 % 57,4 % 87,2 %

pro mladé lidi hledající dobrovolnickou zkušenost, 
kterou lze následně uplatnit na trhu práce. Dále je 
určen pro organizace či neformální skupiny mla-
dých lidí, kteří se chtějí zapojit do aktivit rozvoje 
občanské společnosti.
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256Zpracované žádosti o stipendia

121 Letní kurzy

99 Studijní pobyty

36 Pobyty pro akademické pracovníky

43 Vzdělávací pobyty pro učitele ZŠ a SŠ v SRN

118 

Zpracované žádosti o vystavení 
potvrzení o vysokoškolském studiu 
před rokem 1989 ve východním bloku

AIA – Akademická informační 
agentura 

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů 
v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT 
a dalších možnostech zahraničního studia. Přijímá 
a zpracovává žádosti o přiznání stipendia a komu-
nikuje se žadateli. Zároveň zpracovává a vystavuje 
potvrzení o vysokoškolském studiu ve východním 
bloku před rokem 1989.
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39Počet přijatých žádostí

Krátkodobé výzkumné pobyty

21 Počet schválených žádostí

10Počet přijatých žádostí

Doktorské studium pod dvojím  
vedením (cotutelle)

8 Počet schválených žádostí

Barrandův stipendijní program 
Barrandův stipendijní program podporuje výměnné 
pobyty českých a francouzských studentů doktor-
ského studia. Ve snaze rozvíjet a prohlubovat me-
zinárodní vědeckou spolupráci program umožňuje 
doktorandům z českých a francouzských univerzit 
navštívit vědecká pracoviště v partnerské zemi nebo 
psát disertační práci pod společným vedením čes-
kého a francouzského vedoucího.



Aktivita  Stipendia pro účastníky  
z ČR do Rakouska

Stipendia pro účastníky  
z Rakouska do ČR

Projekty spolupráce

Rozpočet
824 000 Kč
140 000 €

1 200 000 Kč
8 000 €

3 300 000 Kč
103 500 €

Počet přijatých žádostí  66 9 26

Počet schválených žádostí  62 9 26

Úspěšnost 94 % 100 % 100 %

AKTION  
Česká republika – Rakousko 

AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve 
vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální 
spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Pro-
gram nabízí stipendia pro přípravu závěrečných prací 
(magisterské či disertační) pro studenty, výzkumné 
pobyty pro doktorandy či akademické pracovníky, 
stipendia pro přípravu habilitace pro postdokto-

randy a stipendia pro účast na letních jazykových 
školách. AKTION dále finančně podporuje projekty 
spolupráce, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo 
regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé 
spolupráce. Mezi tyto aktivity patří například letní 
kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, 
vědecké exkurze pro studenty, odborné školy, vý-
zkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů.
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(*) údaje za ukončený  
akademický rok 2020/2021

CEEPUS 
CEEPUS (Central European Exchange Programme for 
University Studies) je středoevropský výměnný univer-
zitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci 
sítí univerzit. Cílem programu je propojení vysokých 
škol členských zemí. Umožňuje výjezdy studentů i aka-
demických pracovníků a přispívá k propojení Evropské-
ho prostoru vysokoškolského vzdělávání a Evropského 
výzkumného prostoru. Na řešení tematických projektů 
participují vždy nejméně tři vysoké školy ze tří zemí 
zapojených do programu, které společně vytváří tzv. síť.

117
Přijaté žádosti 
(z toho 87 se zapojenou českou VŠ)

Projekty sítí vysokých škol (*)

85 
Schválené žádosti
(z toho 66 se zapojenou českou VŠ)

211Vyjíždějící (188,4 měsíců)

Počet uskutečněných výjezdů

208 Přijíždějící (236,3 měsíců)

vyjíždějící

přijíždějící

5243

POLSKO

6255

SLOVENSKO

432

RAKOUSKO 1420

MAĎARSKO

00

MOLDAVSKO

132

RUMUNSKO

33

BULHARSKO

143

SRBSKO

00

SEVERNí 
MAKEDONIE

147

SLOVINSKO

2316

CHORVATSKO

21

ČERNá HORA

626

BOSNA 
A HERCEGOVINA

02

KOSOVO
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Aktivita  Projekty  
institucionální  
spolupráce

Projekty  
mobilit

Projekty  
odborného  
vzdělávání

Projekty  
inkluzivního 
vzdělávání

Rozpočet (EUR) 1 448 283 831 764 1 038 311 639 509 

Počet přijatých žádostí  15 17 4 5

Počet schválených žádostí  14 16 4 3

Úspěšnost  93 % 94 % 100 % 60 %

Fondy EHP
Program „Vzdělávání“ Fondů EHP umožňuje českým 
školám, neziskovým organizacím a veřejným institu-
cím pracujícím v oblasti vzdělávání uskutečnit studijní 
pobyty a stáže pro studenty i zaměstnance nebo 
intenzivní projektovou spolupráci s partnery z Islan-

Přihlášení 
instituce dle 
typu

ZŠ

gymnázium

SOŠ

VŠ

jiné

25 %

10 %

40 %7,5 %

17,5 %

du, Lichtenštejnska nebo Norska. Cílem programu je 
zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České 
republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Ev-
ropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci 
s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.
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Program podpory českého 
kulturního dědictví v zahraničí 

Program se zabývá upevňováním povědomí o čes-
kém kulturním dědictví, a to především prostřed-
nictvím vysílání lektorů českého jazyka na vysoké 
školy v cizině, vysíláním učitelů k českým krajan-

ským komunitám v zahraničí a zajištěním studia 
krajanů v ČR. Program má dvě části: Krajanský 
vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka 
a literatury. 

Krajanský vzdělávací program Lektoráty češtiny v zahraničí  

15
Vyslaní učitelé ke krajanským 
komunitám

30
Letní kurz českého jazyka pro 
krajany (online)

20
Kurz metodiky výuky češtiny 
jako cizího jazyka (online)

21 studentů 
30 semestrů

Studenti na veřejných  
vysokých školách

24Obsazené lektoráty

35
Obsazené lektoráty v akademickém 
roce 2020/2021
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Studium cizinců v ČR
Na základě bilaterálních mezinárodních smluv nebo 
v rámci zahraniční rozvojové pomoci zajišťujeme 

Vládní stipendisté na veřejných  
vysokých školách

Pobyty na základě bilaterálních  
mezivládních smluv

431Celkový počet studentů 

109Počet nových studentů 

185Celkový počet studentů 

264

30

–  studující v českém jazyce

–  studující v českém jazyce

187Přijaté nominace

167–  studující v anglickém jazyce

79–  studující v anglickém jazyce

169Schválené nominace

Země původu zahraničních studentů na základě 
rozvojové pomoci a mezinárodních smluv

stát stát

Afghánistán 3 Kambodža 30

Albánie 3 Kapverdy 4

Arménie 2 Keňa 2

Bělorusko 15 Kolumbie 5

Bosna a Hercegovina 51 Kosovo 10

Burkina Faso 2 Kyrgyzstán 1

Etiopie 39 Laos 1

Ghana 1 Libanon 7

Gruzie 41 Mali 1

Guinea 1 Moldavsko 27

Irák 1 Mongolsko 14

Jemen 5 Myanmar 6

Jordánsko 2

vysokoškolské studium a studijní pobyty cizincům 
na veřejných vysokých školách v ČR. 
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Národní VET Team
VET Team je tvořen odborníky v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy, kteří přispívají k propagaci 
a využívání evropských nástrojů a zásad pro pod-
poru kvality odborného vzdělávání. Členové týmu 
poskytují podporu žadatelům o grant a realizátorům 
projektů financovaných z evropského vzdělávací-
ho programu Erasmus+. Zaměřují se zejména na 
vzdělávací a poradenské činnosti týkající se kvality 
projektů mobility, využívání výsledků učení a jejich 
uznávání, sledování absolventů apod.

3Počet členů národního VET Teamu

4 Počet vydaných informačních materiálů

5 Počet vydaných článků

Počet seminářů účast na
9 seminářích/webinářích + 

1 dvoudenní workshop
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EPALE
EPALE je celoevropská virtuální komunita pro odbor-
níky z oblasti vzdělávání dospělých. Poskytuje prostor 
pro sdílení odborných materiálů, diskusi nebo navá-

1780
Celkový počet zaregistrovaných 
uživatelů v ČR

444
Počet nově zaregistrovaných 
v roce 2021

126Vydané dokumenty

261Vydané zprávy

186 Vydané blogové články

83 Zveřejněné události

18 
Počet webinářů realizovaných  
v rámci Online Akademie EPALE

744 Počet účastníků 

1984Počet zhlédnutí na YouTube

1310 registrovaných 
v roce 2021 

(3959 celkem)
Registrace do kurzů  
Lektor I a Lektor II**

959 absolvovalo 
v roce 2021 

(2709 celkem)Lektorské minimum I

275 absolvovalo 
v roce 2021 

(725 celkem)Lektorské minimum II

175 absolvovalo  
v roce 2021Lektorské minimum III

150 absolvovalo 
v roce 2021

Train the trainers 
(překlad Kurzu I do angličtiny)

zání vzájemné spolupráce. Nabízí také kalendář akcí 
celoživotního vzdělávání napříč státy EU.
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eTwinning
eTwinning je iniciativa Evropské komise, která pod-
poruje mezinárodní online projektovou spolupráci 
žáků a pedagogů mateřských, základních a středních 
škol. Pomocí online projektu žáci v bezpečném pro-
středí virtuální třídy TwinSpace rozvíjejí své jazykové, 

12 360
Celkový počet zaregistrovaných 
uživatelů v ČR

675
Počet nově zaregistrovaných 
v roce 2021

10 027Celkový počet projektů

623Počet nových projektů

110 Žádosti o národní certifikát kvality

81 Udělené národní certifikáty kvality

54 Udělené Evropské certifikáty kvality

31 Prezenční semináře 

32Webináře

5E-learningové a tematické online kurzy

digitální a jiné dovednosti. Hlavním tématem v roce 
2021 byla digitální gramotnost a šíření dezinformací, 
čemuž se věnovala také výroční brožura eTwinning. 
Do komunity eTwinning je zapojeno více než jeden 
milion učitelů z téměř 230 tisíc škol nejen z Evropy.
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Zastoupení přihlášených institucíZastoupení jazyků přihlášených projektů

Evropská jazyková cena LABEL 
Evropská jazyková cena Label je ocenění inovativ-
ních projektů v oblasti výuky cizích jazyků. Vznikla 
jako iniciativa Evropské komise na podporu multi-
lingualismu v Evropě. Udělována je od roku 2002 
národním i mezinárodním projektům, které krea- 
tivním způsobem přispívají ke zvyšování kvality 
jazykového vzdělávání, motivaci studentů a k co 
nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků.

40Přijaté žádosti

8Oceněné projekty

ZŠ

gymnázium

angličtina

němčina

španělština SOŠ

ruština VŠ

vícejazyčné jiné

jiné

2,5 %

2,5 %

10 % 10 %25 %

50 %
40 %

27,5 %

7,5 % 17,5 %

7,5 %
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33Počet partnerů Eurodesku v ČR

38Počet Eurodesk center v Evropě

1600 +Počet partnerů Eurodesku v Evropě

Eurodesk 
Eurodesk je oficiální informační síť programu Eras-
mus+ mládež určená pro mladé lidi a pracovníky 
s mládeží. Spravuje Evropský portál, který nabízí 
informace a příležitosti pro mladé lidi z celé Evro-
py. Disponuje také sítí regionálních partnerů, kteří 
poskytují informace a pořádají akce v regionech ČR.

2
Počet vydaných českých 
publikací a infografik

1048
Počet odběratelů  
newsletteru s aktualitami
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Učitelé evropských škol 
Síť Evropských škol umožňuje vzdělávání dětí pracov-
níků institucí Evropské unie a pracovníků ze stálých 
reprezentací a dalších zastoupení v jejich národních 
jazycích. Česká republika je do této sítě zapojena 
a vysílá učitele a pedagogické pracovníky do sedmi 
škol v Belgii, Lucembursku, Německu a v Itálii.

23Počet učitelů do 31. 8. 2021

26Počet učitelů od 1. 9. 2021
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Kontakty
Facebook
facebook.com/dumzahranicnispoluprace
facebook.com/erasmusplusCR
facebook.com/mladezvakci
facebook.com/studyincz
facebook.com/czelobrussels

Instagram
instagram.com/dzs_cz/ 
instagram.com/studyintheczechrepublic

Twitter
twitter.com/dzs_cz
twitter.com/CZELO_Brussels

YouTube
bit.ly/DZStube  
youtube.com/c/StudyintheCzechRepublic

LinkedIn
linkedin.com/company/dzs_cz
linkedin.com/company/czech-liaison-office-for-education-and-research-in-brussels

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

 +420 221 850 100
 info@dzs.cz

dzs.cz

Česká styčná kancelář pro vzdělávání 
a výzkum v Bruselu (CZELO)
Rue Montoyer 23
1000 Brusel

czelo.cz
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https://www.facebook.com/studyincz
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