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Dům zahraniční spolupráce

• od 2014 národní agentura pro program Erasmus+

www.naerasmusplus.cz

• přímo řízená organizace MŠMT

• mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

• informační a konzultační služby

• organizace národních a mezinárodních konferencí

• www.dzs.cz



Co vydáváme…

NEWSLETTER

• co je nového v programech, které administruje Dům 
zahraniční spolupráce a kde nás v nejbližších dnech 
můžete potkat

MOZAIKA 

• čtvrtletník DZS o mezinárodním vzdělávání 

https://www.dzs.cz/cz/o-dzs/newsletter/



Erasmus+

• vzdělávací program Evropské unie

• 2014 – 2020

• určen pro oblast vzdělávání, odborné 

přípravy, mládeže a sportu

• v jednotlivých zemích administrován 

národními agenturami



Dělení na sektory dle 
vzdělání:

• školní vzdělávání (dříve Comenius);

• odborné vzdělávání a příprava (dříve Leonardo da 

Vinci);

• vysokoškolské vzdělávání (dříve Erasmus);

• vzdělávání dospělých (dříve Gruntvig);

• mládež (neformální a informální vzdělávání) (dříve 

Mládež v akci).



Důležité dokumenty

• Příručka k programu Erasmus+ pro výzvu 2019 
(Erasmus+ Programme guide) 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-
guide_en

• dostupný v EN i CZ

• Část B - kapitola „Klíčová akce 2“;

• Část C „Informace pro žadatele“;

• Příloha I - kapitola „Strategická partnerství“; 

• Příloha II „Šíření a využití výsledků“. 

• Výzva k předkládání návrhů pro rok 2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1542564913782&uri=CELEX:C2018/384/04



Erasmus+ 

Projekty 
spolupráce

Projekty zaměřené na spolupráci mezi školami 



Co je to projekt?

• tzv. Klíčová akce 2 (KA2) programu Erasmus+

• projekt školy zaměřený na mezinárodní spolupráci 
škol na vybraném tématu
(např. z oblasti sportu, biologie, historie, literatury, fyziky, 
zdravého životního stylu, zvyků a tradic, životního prostředí)

• součástí projektu jsou:

 společná práce na projektových aktivitách a výstupech

 výjezdy žáků a učitelů na partnerské školy



Jaké cíle má projekt?

• zapojení školy do mezinárodních aktivit

• sdílení a porovnávání myšlenek, nápadů a metod

• rozvoj kompetencí zapojených žáků a učitelů
(v oblasti jazyků, ICT, soft-skills a dalších 
specifických dovedností)

• rozvoj zapojených škol – zkvalitňování výuky, 
zavádění nových výukových metod

• tvorba společných výstupů
(metodiky, brožury, prezentace, videa…)



Průřezové priority
• získávání a rozvíjení základních dovedností a klíčových kompetencí za účelem podpory 

zaměstnatelnosti a sociálně-výchovného a osobního rozvoje, jakož i účasti v občanském a 
společenském životě

• sociální inkluze v oblasti vzdělávání: aktivity podporující rozmanitost ve formálním a 
neformálním vzdělávání a přípravě se zaměřením na rozvoj sociálních, společenských 
kompetencí a mediální gramotnosti, na boj proti diskriminaci, segregaci, rasismu a šikaně; 
podpora projektů zaměřených na snižování rozdílů v přístupu k digitálním technologiím 

• otevřené a inovativní vzdělávání, školení a práce s mládeží v digitálním věku (podpora 
součinnosti mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi + podpora využívání ICT)

• podpora pedagogických pracovníků: podpora náboru a výběr nejlepších a nejvhodnějších 
kandidátů pro učitelské profese a  aktivity na podporu vysoce kvalitní a inovativní výuky ve 
všech odvětvích vzdělávání; podpora dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků

• transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací s cílem podpořit vzdělávání, 
zaměstnatelnost a mobilitu pracovních sil

• udržitelné investice do výkonnosti a efektivity v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

• sociální a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví, jeho přínos
k vytváření pracovních míst, ekonomickému růstu a sociální soudržnosti; podpora
aktivit přispívajících ke zvyšování povědomí o významu evropského kulturního
dědictví prostřednictvím vzdělávání a učení



Specifické priority pro školní 
vzdělávání
• posílení profilů učitelských profesí: posílení výběru, náboru a hodnocení; zvyšování vzdělání 

učitelů a profesního rozvoje; usnadnění mobility učitelů; podpora učitele při vývoji inovačních 
metod výuky a hodnocení; posílení vedení ve vzdělávání

• podpora komplexního přístupu k výuce a učení jazyků: podpora včasného učení se jazyků a 
povědomí o nich; rozvíjení dvojjazyčných možností výuky, zejména pro příhraniční regiony; 
začlenění využívání nových technologií do podpory jazykového vzdělávání; podpora začlenění 
jazykového rozměru do učebních osnov

• podpora škol v řešení problému předčasného ukončování školní docházky a znevýhodnění: 
zlepšení interní spolupráce a spolupráce s rodiči a dalšími zainteresovanými subjekty; zlepšení 
přechodů mezi různými úrovněmi vzdělávání; podporu síťování škol a kooperativních způsobů 
výuky; zlepšení metod hodnocení a zajištění kvality

• zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče s cílem zvyšování kvality služeb vedoucích 
k lepším výsledkům učení a zajištění dobrého nastartování vzdělávání pro všechny

• budování kapacit pro organizaci a uznání dob učení v zahraničí: rozvíjení a
šíření nástrojů a mechanismů pro uznávání; sdílení a propagování osvědčených
postupů; budování administrativní kapacity škol za účelem podpory účasti žáků na 
mezinárodních projektech a výměnách; vytváření udržitelných partnerství



Kdo se může zúčastnit?

• ŠKOLY = mateřské, základní a střední školy
(včetně škol uměleckých, odborných a speciálních) 
zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení 
MŠMT

• další instituce s působností ve školním vzdělávání: 
kraje, města, knihovny…

ZAMĚSTNANCI A ŽÁCI ŠKOL se zapojují do 
projektů a mobilit výhradně přes svou 

domovskou školu



PARTNERSTVÍ ŠKOL
(„School exchange partnerships“)

• zjednodušený typ projektů pro školy

• větší podpora mobilit žáků/studentů

• jednodušší a kratší žádost

• žádost podává pouze koordinátorská škola, v případě 
schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se 
svou národní agenturou a spravuje svůj podíl grantu 
samostatně



Základní informace

• počet partnerů: 2-6 škol z programových zemí programu 
Erasmus+:

 členské státy EU

 Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie

• zahájení projektu: kdykoliv mezi 1.9.2019 a 31.12.2019

• délka projektu: 12-24 měsíců, u projektů s dlouhodobou 
mobilitou a v případě odůvodnění až 36 měsíců

• ukončení projektu: nejpozději 31.8.2022

• maximální výše grantu pro projekt: 16 500 EUR/škola/rok

• termín pro podání žádosti: 21.3.2019



Typy mobilit

• krátkodobé mobility: 3 dny – 2 měsíce
 krátkodobé mobility se žáky (učitelé jako doprovod)

 krátkodobá školení pro učitele

• dlouhodobé mobility: 2 – 12 měsíců
 dlouhodobé mobility pro žáky starší 15 let

 dlouhodobé stáže pro učitele

• organizační schůzky pro koordinátory projektu

na jednotlivých školách – součást řízení projektu



Na co získáte finance?

• projektové řízení a organizace

• v případě výjezdů do zahraničí grant na 

cestovní a pobytové náklady

• v odůvodněných případech:

 náklady na účastníky se specifickými 

potřebami

 mimořádné náklady



1) Projektové řízení a organizace

• paušál na vedení projektu a zajištění jeho chodu, 
plánování, koordinace, komunikace

• práce na výstupech projektu a jejich tvorba

• místní projektové aktivity, doprovodné akce

• propagace a diseminace projektu

• možnost financování suplování, odměny pro 
koordinátora/účetní/učitele účastnící se projektu

• organizační schůzky koordinátorů

koordinující škola – 500 EUR / měsíc
partnerské školy – 250 EUR / měsíc



2) Mezinárodní vzdělávací aktivity – krátkodobé

1) cestovní náklady
• příspěvek na zpáteční cestu z místa domova do místa konání akce

• online kalkulátor vzdálenosti:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

2) pobytové náklady - denní sazba na účastníka
• výměnné pobyty žáků: žáci: 58 EUR (1. – 14. den); 42 EUR (15. – 60. den)

doprovodné osoby: 106 EUR (1. – 14. den); 74 EUR (15. – 60. den)

• společná školení pracovníků: 106 EUR (1. – 14. den); 74 EUR (15. – 60. den)

3) mimořádné náklady (musí být odůvodněno v žádosti)
• v případě, že poskytovaný paušál na cestovní náklady nepokrývá alespoň

70 % skutečných cestovních nákladů (nutno doložit)



3) Mezinárodní vzdělávací aktivity – dlouhodobé

1) cestovní náklady
• příspěvek na zpáteční cestu z místa domova do místa konání stáže

2) pobytové náklady
• sazebník dle jednotlivých evropských zemí, v závislosti na délce pobytu

• rozdílné sazby pro studijní pobyty žáků a pracovní pobyty učitelů

3) jazyková příprava (musí být odůvodněno v žádosti)
• týká se jazyka výuky na hostitelské škole či pracovního jazyka

• příspěvek ve výši 150 EUR na účastníka

4) mimořádné náklady (musí být odůvodněno v žádosti)
• v případě, že poskytovaný paušál na cestovní náklady nepokrývá

alespoň 70 % skutečných cestovních nákladů (nutno doložit)



4) Další položky grantu

• musí být odůvodněny již v žádosti

• náklady na účastníky se specifickými potřebami
 příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se 

specifickými potřebami

 příspěvek až ve výši 100 % reálných nákladů

 nepočítají se do maximální výše grantu (16 500 EUR/škola/rok)

• mimořádné náklady
 náklady na nezbytně nutné subdodávky a vybavení

 příspěvek až ve výši 75 % reálných nákladů (spolufinancování 25%)
• jen na služby, které nemohou být poskytnuty přímo partnery

• nelze hradit náklady na běžně používané kancelářské vybavení a na vybavení, 
které partneři běžně používají pro svou činnost

 max. částka 50 000 EUR/projekt



Tipy a rady
• zvážit potřeby jednotlivých škol a jejich přínos do projektu

• promyslet téma projektu

• naplánovat harmonogram projektu – rovnoměrné rozložení 
mobilit a aktivit na celou délku trvání projektu

• zvážit dopad projektu – nejen účastníci, ale i zapojené školy, 
popř. širší veřejnost

• nepodcenit šíření výsledků projektu

• zvážit počet výjezdů/mobilit a jejich délku

• zajistit zastupitelnost koordinátorů na jednotlivých školách

• při plánování začátku a konce projektu počítat s 
předfinancováním (20 % grantu až po schválení
závěrečné zprávy)



Kde nalézt partnery a inspiraci?

• vlastní kontakty nebo kontakty rodičů, místních a regionálních 
úřadů (partnerská města) na zahraniční školy/instituce

• eTwinning: www.etwinning.net
po registraci jsou přístupná fóra pro hledání partnerů

• School Education Gateway
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

• kontaktní semináře Erasmus+
http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

• Platforma pro šíření výsledků projektů Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



eTwinning – fóra pro hledání partnerů



Registrace organizace - PIC
• Účastnický portál (Participant Portal / URF)

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

• ověřit, zda již škola není registrována, pokud ne, vyplnit údaje 
organizace – pozor na pole Bussiness Name – musí odpovídat 
Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

• výsledek – získání PIC (identifikační číslo) - vepisuje se do žádosti

• nahrání povinných dokumentů a příloh:

 právní subjekt (+ zřizovací listina)

 finanční identifikace (+ případně výpis z banky)

• podrobnější informace v příručkách:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-
zs-ss/aktualni-vyzva/

V databázi musí být zaregistrovány všechny školy
zapojené do projektu, jejich identifikační číslo

je vyžadováno v žádosti!!!



Více informací pro projekty 
Partnerství škol

• semináře k vyplňování a podávání žádosti:

 prezenční semináře – 9.1.2019 a 22.1.2019

 online semináře (webináře) – 13.12.2018, 6.2.2019

• online konzultace: od 27. února 2019

• informace v sekci Novinky na: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-
vzdelavani-ms-zs-ss/



Děkuji za pozornost

SE@dzs.cz

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz


