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Začíná Evropský týden odborných dovedností 
Po celé Evropě se bude konat mnoho zajímavých akcí, zapojí se i Česká republika.  

V pondělí 16. května startuje Evropský týden odborných dovedností. Po celé Evropě se budou konat 
stovky akcí a pozadu nezůstane ani Česká republika. Dům zahraniční spolupráce (DZS) u této příležitosti 
vyhlásil speciální výzvu zaměřenou na inkluzi a rozmanitost. V úterý 17. května pořádá také veletrh VET 
Fest: Be Creative, kde představí možnosti kreativních oborů a nabídku programu Erasmus+. 

Evropský týden odborných dovedností (VET Skills Week) iniciovala v roce 2015 Evropská komise. Jeho 
smyslem je představit odborné vzdělávání a přípravu jako atraktivní, kvalitní a perspektivní oblast 
studia, která vysokou mírou přispívá k rozvoji inovací a konkurenceschopnosti v Evropě. V roce 2020 se 
v rámci VET Skills Week uskutečnilo na 1300 akcí v 39 zemích a zapojili se čtyři miliony lidí. Na sociálních 
sítích je možné sledovat aktuální dění v příspěvcích s hashtagem #DiscoverYourTalent nebo jeho české 
verzi #ObjevSvujTalent. 

V rámci speciální výzvy zveřejněné na stránce objevsvujtalent.cz DZS finančně podpoří celkem sedm 
organizací, které jsou zapojeny do programu Erasmus+ a pořádají u příležitosti Evropského týdne 
odborných dovedností akci zaměřenou na téma inkluze a rozmanitost. Jde o jednu ze čtyř hlavních 
priorit nového programového období Erasmus+ (2021-2027). Jejím cílem je zapojit do mezinárodního 
vzdělávání co nejširší spektrum organizací a jednotlivců. 

V rámci letošního (již šestého) ročníku VET Skills Week pořádá DZS také veletrh odborných dovedností 
VET Fest: Be Creative! Návštěvníci se můžou těšit na vystoupení a ukázky tvorby českých odborných 
škol zaměřených na kreativní obory. Na programu bude například taneční vystoupení, módní přehlídka 
historických kostýmů, ukázka vázání květin nebo užité malby, loutkářství, výroba intarzií a další. 

Součástí VET Festu budou také prezentace programu Erasmus+ a příležitostí, které odborným školám 
nabízí. O své zkušenosti se podělí mimo jiné Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Valašského 
Meziříčí, Institut českého loutkářství nebo Střední odborné učiliště z Hluboše u Příbrami. Podívejte se 
na podrobný program a seznam všech vystavovatelů. 

 

Kontakt pro média 
Radka Vavroušková 
Oddělení marketingu a komunikace 
tel: +420 775 860 794, e-mail: radka.vavrouskova@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 dzs.cz.  
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