
 

 

Tisková zpráva 

Praha, 28. 5. 2018 

Čeští učni se ve Vídni setkají s rakouským prezidentem 

Že mezi žáky učebních oborů není zájmem o zkušenost ze zahraničí? O opaku nás již druhým 

rokem přesvědčilo jejich zapojení do Sítě Euro-učňů. Díky tomuto unikátnímu projektu programu 

Erasmus+ se dnes ve Vídni sejdou mladí učni z celé Evropy. Za jejich odvahu jim bude odměnou 

setkání s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem. 

Na třídenní setkání do Vídně přijede zhruba 50 učňů z 8 evropských zemí (Španělsko, Německo, 

Rakousko, ČR, Itálie, Finsko, Malta, UK). Podmínkou účasti je předchozí zkušenost s pracovní stáží v 

rámci programu Erasmus+. Hlavním cílem je dát mladým lidem příležitost pobavit se o tom, co jim pobyt 

v zahraničí přinesl a jak plánují této zkušenosti využít dále. Kromě důležitých kontaktů pro budoucí profesní 

i osobní život získají na setkání také nové dovednosti. 

Mnozí z nich pochází ze sociálního zázemí, kde byl Erasmus+ v průběhu studia jedinou možností, jak se 

dostat mimo ČR a zapojení do Sítě Euro-učňů je pro ně další šance, jak zůstat ve spojení se světem. Po 

návratu z Vídně ale jejich cesta neskončí. Každý bude mít totiž za úkol uspořádat ve svém městě akci 

zaměřenou na sdílení vlastní zkušenosti s Erasmem+. Již během setkání českých členů Sítě v Praze 

padaly nápady na zorganizování workshopů pro žáky 8. tříd s cílem motivovat je k výjezdu do zahraničí.  

Síť Euro-učňů  vznikla v roce 2017 za spolupráce 6 národních agentur zodpovědných za program 

Erasmus+. V ČR tuto aktivitu koordinuje Dům zahraniční spolupráce. Vloni se v ČR do Sítě zapojilo 5 učňů 

ze 4 odborných škol. Letos bylo vybráno 6 nových zájemců. Jedná se o žáky a žákyně oborů kuchař-číšník, 

instalatér či kadeřnice-kosmetička ve věku 17-23 let. 

Více o projektu Euro-učni: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/euro-ucni-5/ 

Pro více informací prosím kontaktujte: 

Lucie Durcová 

Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  

tel: +420 733 125 972  

email: lucie.durcova@dzs.cz  

Dům zahraniční spolupráce: 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura 

Erasmus+. Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz. Více informací o aktivitách DZS je 

k dispozici na www.dzs.cz. 
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