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Stáž byla nejlepší zkušenost z celého studia. DZS se zaměřil na dlouhodobé výjezdy v odborném 

vzdělávání  

Dům zahraniční spolupráce (DZS) realizoval dotazníkové šetření s cílem identifikovat hlavní přínosy 
dlouhodobých mobilit žáků a studentů v odborném vzdělávání a přípravě a potenciální bariéry jejich 
rozvoje. Z šetření vyplynulo, že žáci a studenti si nejvíce cení zkušenosti z pracovního prostředí 
v zahraničí, největší obavy mají z dlouhého odloučení od blízkých. Po výjezdu jej však mnohdy označují 
za nejpřínosnější část svého studia.  
 
Výjezdy žáků a studentů středních a vyšších odborných škol do zahraničí podporují evropské vzdělávací 

programy již 20 let. Od roku 2014 se projektů mezinárodní mobility zúčastnilo přes 18 000 žáků a 

studentů odborného vzdělávání. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání stanovil cíl, aby 

do roku 2020 alespoň 6 % osob ve věku 18–34 let s počátečním odborným vzděláním absolvovalo část 

svého vzdělávání či odborné přípravy v zahraničí. K dosažení tohoto ukazatele přispívá i program 

Erasmus+. V posledních letech věnovala Evropská komise zvýšenou pozornost zejména dlouhodobým 

výjezdům a v roce 2016 proto vyhlásila iniciativu ErasmusPRO na podporu individuálních zahraničních 

mobilit v délce 3-12 měsíců. Dlouhodobým záměrem iniciativy je přispět ke zvýšení kvality a atraktivity 

odborného vzdělávání a přípravy a posílit zaměstnatelnost mladých lidí. 

Podle výsledků šetření jsou dlouhodobé stáže realizovány nejčastěji v délce 3-4 měsíce. Nejvíce 
účastníků dlouhodobých výjezdů pochází z řad žáků středních odborných škol (72 %). Méně účastníků 
mobilit studuje vyšší odbornou školu (21 %), nejméně pak střední odborné učiliště (7 %).  
 
Z pohledu škol se jako hlavní překážky dlouhodobé mobility ukázaly obavy potenciálních účastníků 
(68 %) a jejich rodičů (51 %) a s nimi související nízký zájem žáků vycestovat (40 %). Sami stážisté měli 
největší obavy z dlouhého odloučení od rodiny a přátel (53 %), z administrativní zátěže (48 %) a 
z nutnosti spolehnout se sami na sebe (40 %). Dobrou zprávou je, že finanční náklady nevnímá jako 
bariéru ani jedna skupina respondentů. 
 
Stážisté i koordinátoři z odborných škol se shodují v názoru, že dlouhodobé stáže zvyšují odborné 
kompetence a posilují samostatnost a tím i sebevědomí účastníků. Absolventi stáží hodnotí pozitivně 
zejména možnost vyzkoušet si práci v mezinárodním prostředí (98 %), zlepšení jazykových kompetencí 
(95 %) a zlepšení svých komunikačních dovedností a schopnosti práce v týmu (94 %).  
 
Naprostá většina účastníků stáží (95 %) považuje svůj výjezd za osobně velmi přínosný. 9 z 10 
absolventů by doporučilo účast v mobilitě svým vrstevníkům. „Stáž pro mě byla pravděpodobně 
nejlepší zkušenost z celého studia na střední škole,“ říká jedna z účastnic šetření. „Naučil jsem se za 
3 měsíce více než za 4 roky ve škole,“ dodává jiný absolvent stáže.  
 
Program Erasmus+ umožňuje žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a 
absolventům těchto typů škol do jednoho roku od ukončení studia absolvovat praktické stáže v 
podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou. 
 

 

 



 

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 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního 

vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na 

www.dzs.cz 

 

mailto:lucie.durcova@dzs.cz
http://www.dzs.cz/

