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Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší vzdělávací projekty 

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 odměnil Dům zahraniční spolupráce nejlepší letošní projekty v 

programech Erasmus+, CEEPUS, Euroguidance, eTwinning a Study in the Czech Republic. Slavnostní 

vyhlášení Cen DZS se konalo v centru současného umění DOX v pražských Holešovicích. 

Zahajovacího projevu se ujali náměstek ministra MŠMT Václav Velčovský a ředitelka DZS Dana Petrova. 

V rámci programu vystoupily s originálním cirkusovým představením členky uskupení Cirqueon a 

brněnská kapela Meteor z Prahy. Celým večerem provázel moderátor ArtZóny Alexander Michailidis. 

Udílením cen vyzdvihuje Dům zahraniční spolupráce snahy a nasazení realizátorů mezinárodních 

vzdělávacích projektů, kteří často i ve svém volném čase přispívají k internacionalizaci českého školství 

a zpřístupňují zahraniční zkušenosti lidem, kteří by jinak tuto možnost neměli. 

 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích: 

Erasmus+ školní vzdělávání: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov – 

projekt Together 

Na vítězném projektu komise ocenila práci s žáky s různými formami znevýhodnění a jejich integraci. V případě 

oceněné školy se jednalo o integraci romských žáků a žáků se specifickými potřebami. 

 

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

strojírenské a stavební Jeseník – Zahraniční odborné praxe 

Díky realizovanému projektu získali žáci oborů z oblasti Strojírenství a Stavebnictví odbornou praxi ve firmách ve 

Velké Británii a Irsku.  Na vítězném projektu odborná komise ocenila, že zapojení byli studenti maturitních oborů 

společně s obory učňovskými a že projekt primárně necílil na studenty, kteří mají vynikající studijní výsledky a 

významnou podporu v rodinném zázemí, ale na studenty ze sociálně slabších rodin. 

 

Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc – Mobility mezi 

programovými a partnerskými zeměmi 

Odborná komise ocenila zaměření na oblast sociální a humanitární práce a také partnera z USA – Brescia 

University, který má bohatou tradici v oblasti sociální a komunitní práce. 

 

Erasmus+ vzdělávání dospělých: Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku – projekt Education 

of Decision-makers and Social Services Providers: Quality in Care 



 

Projekt byl zaměřený na zlepšení přístupu občanů k sociálním službám a k řešení sociálních problémů v obcích.  

Do projektu byli zapojeni také zastupitelé obcí a poskytovatelé sociálních služeb. Na vítězném projektu odborná 

komise ocenila zaměření se na nejslabší skupinu potřebující sociální služby a velmi efektivní propojení s místní 

komunitou. 

 

Erasmus+ mládež: NESEHNUTÍ Brno – projekt Youth Minorities in Everyday Reality 

Díky projektu se pracovníci s mládeží z marginalizovaných skupin seznámili se způsoby, jak s menšinami pracují 

kolegové na Jižním Kavkaze. Zástupci neziskových organizací měli možnost navštívit vyčleněné oblasti a lokality. 

Na vítězném projektu odborná komise ocenila propojení menšin východního partnerství. 

 

eTwinning: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek – projekt HeartHeroes 

Hlavním prvkem projektu byly postavičky hrdinů s dobrým srdcem. Žáci společně dělali různé dobré skutky. 

Jednou z aktivit bylo například zapojení do vzdělávací online hry Mezinárodního potravinového programu OSN. 

Za každou správnou odpověď získal účastník deset zrnek rýže pro lidi v nouzi. Odborná komise ocenila i dobré 

propojení různých generací, kdy žáci pomáhali v geriatrickém centru. 

 

Euroguidance: EKS, z. s. – projekt Komplexní vzdělávání pro kariérové poradce jako cesta k profesní 

spokojenosti 

Na vítězném projektu komise ocenila vytvoření komplexního vzdělávacího programu pro kariérové poradce, 

který je realizován ve formě čtyřdenního prezenčního kurzu a veškeré potřebné poznatky je možné čerpat 

ze speciálně připravené knihy „Spokojený kariérový poradce“. 

 

 

CEEPUS: Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci – projekt International Cooperation in Computer Science 

Díky projektu došlo ke zkvalitnění didaktiky a metodologie výuky v oblasti počítačových věd na zapojených 

vysokých školách 

 

Study in za počin v oblasti internacionalizace vysokých škol: Univerzita Karlova – projekt Aliance 

4EU+ 

Na vítězném projektu odborná komise ocenila úspěšné zapojení univerzit z Francie, Německa, Polska, Dánska a 

Itálie. Vzniklo silné partnerství, v rámci kterého bylo připraveno více než 100 společných návrhů aktivit v oblasti 

výzkumu a vzdělávání. Projekt je zaměřen na společné budování integrovaného univerzitního systému, který 

zasáhne všechny oblasti fungování univerzity. 

 



 

Study in zahraniční absolvent: Aakash Ravi (Univerzita Karlova), Miljan Erbez (Mendelova univerzita 

v Brně), Hadi Al Khatib (Anglo-americká vysoká škola) 

Podle komise si všichni z nominovaných zaslouží ocenění, protože přínos a aktivita každého z nich je skvělým 

příkladem pro budoucí studenty ať už zahraniční, tak i tuzemské. 

 

Fotografie z večera ke stažení. 

 

 

http://bit.ly/CenyDZS2019fotky

