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Dům zahraniční spolupráce (DZS)

• příspěvková organizace MŠMT

• administrace mezinárodních aktivit v oblasti 

vzdělávání

• pro školy a další organizace v oblasti vzdělávání, 

vědy a výzkumu

• pro studenty, pedagogy, ředitele

• pro odborníky, …



Dům zahraniční spolupráce (DZS)



Aktivity DZS pro mateřské, 
základní a střední školy
• Erasmus+

• finanční podpora na další vzdělávání učitelů

• finanční podpora na realizaci mezinárodních 

projektů mezi školami

• eTwinning

• největší online komunita škol v Evropě



I. Erasmus+
… granty (nejen) pro školy

• vzdělávací program Evropské unie (2014–2020)

• rozdělen na sektory vzdělávání: 
• školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

• Projekty mobility osob

• Projekty spolupráce

• odborné vzdělávání

• vysokoškolské vzdělávání

• vzdělávání dospělých

• sektor Mládeže (neformální vzdělávání)

→ www.naerasmusplus.cz

http://www.naerasmusplus.cz/


Projekty mobility osob

• projekty škol zaměřené na další vzdělávání 

zaměstnanců školy (učitelů, vedení, školních 

psychologů, vychovatelů…).

• určeny pro zaměstnance MŠ, ZŠ, SŠ

• cílem je vzdělávání učitelů a dalších 

pracovníků škol v zahraničí 

• kurzy, školení

• job-shadowing (stínování na partnerské škole)

• výukové pobyty (pracovní stáž na partnerské škole)



Více informací

• délka trvání projektu: 1 rok až 2 roky

• délka jedné mobility: 2 dny až 2 měsíce (bez cesty)

• žadatel: škola zapsaná v Rejstříku MŠMT/národní konsorcium

• účastníci mobility: zaměstnanci školy

• minimální a maximální počet mobilit: bez omezení (počet mobilit je 

posuzován dle cílů projektu, dopadu a přínosu pro každou 

individuální školu)

• Evropský plán rozvoje: popis aktuálního stavu školy, jejích potřeb 

+ plánu jejího rozvoje v horizontu např. 2-5 let, součást žádosti 

o grant



Rozpočtové položky

náklady na organizaci mobilit

Grant

náklady na účastníky se specifickými potřebami

vzdělávací aktivity
(cestovní náklady, pobytové náklady, kurzovné)

mimořádné náklady



Projekty spolupráce

• projekty škol a dalších institucí, které se podílejí na 

vzdělávání v oblasti MŠ, ZŠ, SŠ (města, kraje, 

univerzity, neziskové organizace,...)

• cílem je spolupráce na společném tématu, sdílení 

zkušeností a tvorba společných výstupů (metodické 

příručky, videa, plakáty, divadelní představení, 

kalendáře,…)

• součástí mohou být také výjezdy žáků a 

učitelů/zaměstnanců



Partnerství škol

• zjednodušený typ Projektů spolupráce určený pouze pro MŠ, 

ZŠ, SŠ

• jednodušší a kratší žádost

• délka trvání projektu: 12-24 měsíců, u projektů s dlouhodobou 

mobilitou a v případě odůvodnění až 36 měsíců

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

Erasmus+:

− členské státy EU

− Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Severní Makedonie, 

Srbsko



Vzdělávací aktivity

• krátkodobé výměnné pobyty žáků

• 3 dny – 2 měsíce

• krátkodobá společná školení pracovníků

• 3 dny – 2 měsíce

• dlouhodobé mobility pracovníků 

• 2–12 měsíců

• dlouhodobé mobility žáků

• 2–12 měsíců

• v ČR žáci 15 let a více  



Rozpočtové položky

Projektové řízení a organizace

Grant

Náklady na účastníky se specifickými potřebami

Vzdělávací aktivity
(cestovní náklady, pobytové náklady)

Mimořádné náklady



Další možnosti vzdělávání v 
zahraničí

▪Možnost účastnit se:

• mezinárodních školení a kontaktních seminářů

• mezinárodních konferencí a dalších aktivit 

zaměřených na vybrané téma 

▪ Určeny pro zkušené i nováčky, cílem je nalezení 

partnerů pro další projekty, vzdělávání, šíření svých 

zkušeností apod. 

▪ https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-

programu/kontaktni-seminare/

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/


Shrnutí aneb kde najít informace

• Erasmus+ (www.naerasmusplus.cz)

• finanční podpora na další vzdělávání učitelů

• finanční podpora na realizaci mezinárodních 

projektů mezi školami

http://www.naerasmusplus.cz/


Jak podat (úspěšnou) žádost –
Výzva 2020

Před podáním: 

▪ seznámit se s příručkou programu Erasmus+

▪ založit si účet EU Login

▪ registrovat školu na Portále programu 

Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a 

nahrát povinné dokumenty (jedinečné 

identifikační číslo PIC x OID)



Žádost

▪Podává ji koordinátorská škola za všechny 

partnery prostřednictvím online formuláře ve 

své zemi

▪ Termín podání žádosti: 24. 3. 2020 do 12:00 



Hodnocení žádosti

▪Kvalitativní kritéria:

▪ obsahové hodnocení projektové žádosti

▪ žádost hodnocena 2 externími hodnotiteli

▪Maximální počet bodů: 100, pro schválení 

nutnost dosažení alespoň 60 bodů a alespoň 

50% bodů v každém ze čtyř kvalitativních 

kritérií



Kvalitativní kritéria

1) Relevance projektu (30 bodů)
shoda cílů a priorit projektu s cílem programu a KA2, možnost dosažení 
výsledků odpovídajících potřebám zapojených škol

2) Kvalita náplně a realizace projektu (20 bodů)
plán jednotlivých aktivit ve všech jejich fázích (včetně přípravy, 
monitorování, hodnocení, šíření výsledků, metodologie, kontrolních 
opatření); vhodnost zařazení mezinárodních vzdělávacích aktivit a 
jejich dopad a uznání; využití eTwinningu

3) Projektový tým a plán spolupráce (20 bodů)
výběr partnerských institucí, rozdělení úkolů, nastavení komunikace, 
zapojení eTwinningových škol

4) Dopad a šíření výsledků (30 bodů)
dopad pro účastníky a školy, kvalita plánovaných výsledků
a výstupů, šíření výsledků a jejich udržitelnost



Žádost: na co si dát pozor

▪ Motivace – co Vás motivuje k realizaci tohoto projektu + 
proč by měl být financován

▪ Téma projektu

▪ Jak povedou plánované aktivity k dosažení cílů projektu?

▪ Používáte eTwinning?

▪ Popis účastníků (nejen žáci a učitelé) – kdo se zapojí a jak

▪ Řízení projektu – rozdělení úkolů, zajištění dobré 
spolupráce a komunikace mezi partnery

▪ Výběr partnerů (podpora nováčků, přínos partnerů)

▪ Mobility – promyslet typ aktivity, délku trvání, počet 
účastníků 



Žádost: časté nedostatky

▪ Pouze stručné popisy zapojených škol, nerelevantní informace

▪ V popisu škol chybí klíčové osoby, které budou zodpovědné za projekt na 
škole; zastupitelnost

▪ Není popsaná motivace (nestačí, že se žáci zlepší v AJ)

▪ Nejasně definované cíle a výstupy 

▪ Nerealistické cíle

▪ Nedostatečně popsaná příprava, realizace, harmonogram

▪ Mobility jsou obsahově totožné; chybí praktická opatření (např. 
bezpečnost)

▪ Nedostatečný popis účastníků

▪ Nedostatečně popsaná diseminace (šíření výsledků zvážit již na začátku 
projektu)

▪ Příliš stručná, nekonkrétní žádost



Důležité informace:

▪www.naerasmusplus.cz

▪www.dzs.cz

http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.dzs.cz/


Děkuji za pozornost


