
 

 

Tisková zpráva 
Praha, 2. listopadu 2018 

Objevte váš talent (nejen) během Evropského týdne odborných dovedností 

V týdnu od 5. do 9. listopadu vypukne v celé Evropě kampaň na podporu odborného 
vzdělávání – Týden odborných dovedností. Ve více než 40 zemích se uskuteční na tisíc akcí. 
Zapojí se také Česká republika. Cílem iniciativy, kterou již po třetí vyhlašuje Evropská komise, 
je představit odborné vzdělávání a přípravu jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast studia, 
která vysokou mírou přispívá k rozvoji inovací a konkurenceschopnosti v Evropě.  

Koordinaci kampaně v České republice má na starosti Dům zahraniční spolupráce (DZS), který 
také u této příležitosti vyhlásil Instagramovou soutěž „Objev svůj talent“ pro žáky středních a 
vyšších odborných škol. Soutěžící měli za úkol sdílet fotografie nebo videa ze zahraničních 
stáží a ukázat, co nového se díky této příležitosti naučili. Vítězové budou vyhlášeni 5. listopadu 
na Zahajovací konferenci v Dolních Počernicích.  

Konference je otevřená všem příznivcům odborných stáží programu Erasmus+ a vystoupí na 
ní mimo jiné ředitelka DZS Dana Petrova, náměstek MŠMT pro řízení sekce EU a ESIF Václav 
Velčovský, ale také zástupci škol a účastníci zahraničních stáží, kteří se podělí o své 
zkušenosti. 

Na téma kvality odborného vzdělávání cílí nový web Národního ústavu pro vzdělávání 
www.eqavet.cz, který bude spuštěn právě u příležitosti Evropského týdne odborných 
dovedností. Zájemci tu najdou užitečné, aktuální a ověřené informace, rady i inspiraci. Školy 
mohou na webu využít např. model tzv. cyklu kvality, příklady dobré praxe nebo konkrétní 
kritéria pro studijní a pracovní podmínky, které kvalitu ve spolupráci mezi zaměstnavatelem a 
školou nastavují.  

V rámci Evropského týdne odborných dovedností otevře své dveře také mnoho škol a dalších 
vzdělávacích institucí, které pro návštěvníky připravují řadu různých aktivit.  

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

Dům zahraniční spolupráce 
DZS je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní 
činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace 
českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz. 
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