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Dům zahraniční spolupráce (DZS) 
je příspěvková organizace, zřízená 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky, která administruje programy 
zaměřené na oblast formálního 
a neformálního vzdělávání. 

DZS



Jsme českou národní agenturou pro 
mezinárodní vzdělávání.

DZS - Mise

DZS - Vize

Chceme i nadále napomáhat rozvoji 
mezinárodního vzdělávání a budovat naši roli 
centra internacionalizace v ČR.



DZS ADMINISTRUJE

Erasmus+
Erasmus+ vysokoškolské 
vzdělávání
Erasmus+ odborné 
vzdělávání a příprava
Erasmus+ školní 
vzdělávání
Erasmus+ mládež
Erasmus+ vzdělávání 
dospělých

Evropský sbor 
solidarity

Multilaterální
spolupráce

AIA Akademická 
informační agentura
AKTION Česká republika 
– Rakousko, spolupráce 
ve vědě 
a vzdělávání
CEEPUS Středoevropský 
výměnný program 
pro univerzitní studia
Fondy EHP

Zahraniční
studenti 
v ČR

Čeština 
v zahraničí

Studijní oddělení
Study in the Czech 
Republic

Program podpory 
českého kulturního dědictví 
v zahraničí 
Lektoráty češtiny v zahraničí
Program podpory 
českého kulturního dědictví 
v zahraničí 
Krajanský vzdělávací 
program
Učitelé Evropských škol

Podpůrné 
aktivity 
a sítě

EPALE Elektronická
platforma pro vzdělávání
dospělých v Evropě
EUN European Schoolnet
Euroguidance Poradenská
síť Evropské komise
Eurodesk Portál Mládeže
Eurydice Evropská
informační síť
eTwinning Evropská
online platforma učitelů

Dobrovolnické projekty
Dobrovolnická 
partnerství
Solidární projekty
Pracovní místa a stáže



Elektronická platforma pro vzdělávání 
dospělých v Evropě
● Celoevropská virtuální komunita 

pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých

● Poskytuje prostor pro sdílení 
odborných materiálů, publikací, studií, zpráv 
a dokumentů

https://www.youtube.com/c/EPALEkurzy

www.dzs.cz/cz/epale
www.epale.cz

EPALE

https://www.youtube.com/c/EPALEkurzy


LEKTORÁTY ČEŠTINY V ZAHRANIČÍ

www.dzs.cz/cz/program-podpory-
ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/

● Šíření a udržování českého jazyka za 
hranicemi ČR

● Učitelé češtiny ke krajanským 
komunitám

● Lektoři českého jazyka a literatury na 
vzdělávací instituce



UČITELÉ EVROPSKÝCH ŠKOL

www.dzs.cz/cz/ucitele-
evropskych-skol/

● Vzdělávají děti pracovníků 
institucí EU

● Brusel, Lucemburk, Mnichov

● Vysílání členskými státy



● Podporuje spolupráci škol v Evropě 
a výměnu zkušeností v oblasti 
matematiky, přírodovědných 
a technických oborů

● Podporuje zavádění digitálních 
technologií do vzdělávání a využívání 
nových výukových metod

Evropská síť se zastoupením 
ve 34 zemích 

www.dzs.cz/eun
www.eun.org

EUROPEAN SCHOOLNET



● Podporuje evropskou dimenzi 
celoživotního poradenství a mobilitu

● Realizuje informační a vzdělávací aktivity 
zejména v oblasti kariérového 
poradenství

Poradenská síť Evropské komise
(celkem 34 evropských center)

www.euroguidance.cz

EUROGUIDANCE



● Umožňuje mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží snadný 
a rychlý přístup k evropským informacím

● Poskytuje informace o aktivitách 
v zahraničí, kontakty na zahraniční 
organizace a obecné informace o EU

Evropská informační síť pro mládež
(působí ve 35 evropských zemích)

www.eurodesk.cz
www.eurodesk.eu

EURODESK



● Shromažďuje, zpracovává a šíří informace 
o vzdělávacích systémech 
a o vzdělávací politice v EU

● Nabízí tematické srovnávací analýzy 
a různé statistiky

Evropská informační síť zaměřená 
na oblast vzdělávání

https://www.dzs.cz/program/eurydice

EURYDICE



KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4  110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/
Twitter
twitter.com/dzs_cz

Facebook  
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/mladezvakci  
www.facebook.com/studyincz



eTwinning

● Platforma Evropské komise podporující spolupráci žáků a 
učitelů mateřských, základních i středních škol v Evropě - téměř 
850 tisíc učitelů, 212 tisíc škol, 112 tisíc projektů

● Školy z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu (projekt) na 
dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

● Aktivní zapojení žáků - evropský rozměr výuky, komunikace v 
cizím jazyce, využití ICT, setkávání se s kulturními odlišnostmi, 
týmová spolupráce - možnost využít ve všech předmětech 

● Velký důraz na bezpečnost na internetu

● Portál pro vyhledávání partnerských škol v Evropě a evropská 
komunita učitelů - www.etwinning.net (možnost registrace, 
zdroje inspirace, vyhledávání partnerů, prostor pro komunikaci 
škol, vstup do virtuálního prostoru pro spolupráci)

http://www.etwinning.net/


Národní portál www.etwinning.cz

• Informační, metodický a inspirační zdroj na národní úrovni –
informace o novinkách, galerie projektů MŠ, ZŠ, SŠ, ICT nástroje, 
Scientix, EUN Academy, Erasmus, publikace eTwinning, FAQ 

• Aktuální informace o akcích eTwinning – metodické semináře, 
webináře, informační semináře na škole, konference, mezinárodní 
kontaktní semináře, e-learningové kurzy

• Kontaktní informace (podpora, poradenství) – Národní podpůrné 
středisko pro eTwinning, ambasadoři – zkušení učitelé poradci



FONDY EHP
Fondy
Evropského 
hospodářského 
prostoru



Spolupráce České 
republiky, Norska, Islandu 

a Lichtenštejnska



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
PRO MŠ, ZŠ

Cíl:
● posílení spolupráce mezi partnerskými institucemi 
● dopad na výuku - aplikovat nové metody a postupy
● lépe reagovat na potřeby studentů

Prioritní témata:
● inkluzivní vzdělávání
● demokracie a aktivní občanství

Podmínky: 
● žádost o projekt podává česká škola
● možnost zapojit české partnery 
● délka projektu 12 nebo 24 měsíců
● výše grantu: 20 000 – 150 000 €



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
PRO MŠ, ZŠ

Aktivity vzájemného učení a výměny příkladů 
dobré praxe:
● pravidelná výměna znalostí a zkušeností v oblasti 

výukových metod
● realizace workshopů, kulatých stolů, seminářů (i on-line) 
● mobility zaměstnanců (max. 14 dní včetně cesty)
● využít nově získané kompetence a zkušenosti na rozvoj 

školních plánů nebo strategie internacionalizace
● vyzkoušení nově získaných zkušeností ve výuce

Modernizace nebo inovace kurikula:
● práce na kurikulu, výukovém materiálu, studii
● vyzkoušení nově získaných zkušeností ve výuce



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
PŘÍKLAD

Projekt: 
● příjemce grantu – ZŠ Angel
● partner – Røsvik skole, Røsvik, Norsko

Náplň a cíle:
● systematická podpora výuky k demokratickým 

hodnotám a aktivnímu občanství
● první rok

● tři aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe 
(prezenční, v ČR i v Norsku)

● popis a výběr nejlepších příkladů
● analýza současné praxe

● druhý rok
● vytvoření sylabu na základě analýzy 
● implementace vhodných metod do školních osnov 

obou škol
● diseminace výsledků mezi další školy



PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
PRO OBCE A KRAJE – ZŘIZOVATELE ŠKOL

Náplň: dlouhodobá práce s učiteli (školení, mentoring, 
monitoring, vyhodnocení nově aplikovaných metod ve 
výuce)

Cíl: rozvoj kompetencí a dovedností učitelů v oblasti 
zavádění inkluzivního vzdělávání ve třídě se zaměřením na 
romské žáky 

Podmínky:
● minimálně jeden partner z Islandu, Lichtenštejnska nebo 

Norska (jakákoliv právnická osoba)
● možnost partnera z ČR (jakákoliv právnická osoba)
● délka projektu: 12 nebo 24 měsíců
● výše grantu: 50 000 – 200 000 €



PŘÍKLAD PROJEKTY INKLUZIVNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

Žadatel projektu uspořádá školení, připraví metodické 
pomůcky nebo výukové materiály, zajistí konzultace a 
monitoring učitelů škol v obci/okrese/regionu. 

Na projektu se vždy musí aktivně podílet i instituce ze 
zahraničí.

Na české straně může s projektem pomáhat 
partner/partneři např. NNO, vysoká škola, kraj apod.

Možnosti zapojení:

a. Obec je žadatelem a hlavním koordinátorem.

b. Žadatelem je nezisková organizace, kraj nebo vysoká 
škola a obec je pouze partnerem projektu.



PROJEKTY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Cíl:
● Zkvalitnění praktického vyučování a podpora 

podnikatelských kompetencí u žáků

Prioritní témata:
● Sociální inkluze

Podmínky: 
● žádost o projekt podává česká škola
● minimálně jeden partner z Islandu, Lichtenštejnska 

nebo Norska (jakákoliv právnická osoba), švýcarské 
instituce VET s dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem

● možnost partnera z ČR (podnik)
● délka projektu 13 měsíců
● výše grantu: 10 000 – 50 000 €



PROJEKTY MOBILIT
PRO OBCE A KRAJE – ZŘIZOVATELÉ ŠKOL

Náplň:
● studijní návštěva, stínování 
● pro zaměstnance obce i zahraničních partnerů
● partner – jakákoliv právnická osoba z Islandu, 

Lichtenštejnska nebo Norska
● možnost zapojení více partnerů

Cíl: zlepšit dovednosti a kompetence účastníků

Délka mobility: 5 dnů až 2 měsíce včetně cesty

Podmínky:
● žádost o projekt podává obec
● délka projektu 13 měsíců
● výše grantu: 1500 – 100 000 €



PŘÍKLAD PROJEKTU MOBILIT

Projekt: 
● příjemce grantu - Plzeňský kraj
● partner - Hordaland County Council, Bergen, Norsko
● více na http://www.plzensky-kraj.cz/fondy-ehp-2014-2021-

program-vzdelavani

Náplň a cíle:
● 4 studijní návštěvy (2 v Norsku, 2 v ČR)
● předávání zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání 

mimořádně nadaných žáků 
● na základě získaných informací zvážení změn 

v metodických doporučeních pro ředitele škol jak v ČR, 
tak v Norsku

http://www.plzensky-kraj.cz/fondy-ehp-2014-2021-program-vzdelavani


PROJEKTY MOBILIT PRO MŠ, ZŠ

Náplň:
● výukový pobyt pro učitele
● studijní návštěva, stínování pro jakéhokoliv 

zaměstnance školy (např. učitel, výchovný poradce, 
ředitel, ekonom, účetní)

● asistentská stáž – možnost pozvat si zahraničního 
vysokoškolského studenta – budoucího učitele, aby v 
rámci praxe vyučoval na české MŠ, ZŠ

Cíl: zlepšit dovednosti a kompetence účastníků



PROJEKTY MOBILIT PRO MŠ, ZŠ

Délka mobility: 5 dnů až 2 měsíce včetně cesty

Podmínky:
● partner – jakákoliv právnická osoba z Islandu, 

Lichtenštejnska nebo Norska
● možnost zapojení více partnerů
● možnost kombinovat jednotlivé typy pobytů v jedné 

žádosti
● žádost o projekt podává česká škola
● délka projektu 13 měsíců
● výše grantu: 1500 – 100 000 €



PODMÍNKY PROJEKTŮ FONDŮ EHP

Uzávěrka předkládání žádostí: 
● Projekty institucionální spolupráce 17. 2. 2021 
● Projekty mobilit 10. 2. 2021 
● Projekty odborného vzdělávání a přípravy 24. 2. 2021
● Projekty inkluzivního vzdělávání 3. 3. 2021

Začátek všech projektů 1. srpna 2021

Minimálně jeden partner z Islandu, Lichtenštejnska nebo 
Norska

Žadatelem i partnery projektu mohou být pouze instituce, 
nikoliv jednotlivci

Spolufinancování není vyžadování (výjimka žadatel NNO)



JAK HLEDAT ZAHRANIČNÍHO PARTNERA

Využít formulář pro vyhledávání partnerů Ministerstva 
financí

Využít webové stránky (např. databázi škol v Norsku), 
které jsou v záložce Užitečné odkazy

Využít tipy a formulář pro oslovení zahraniční instituce

https://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2019/hledate-projektoveho-partnera-2797
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#uzitecne-odkazy
https://diku.no/en/resources-and-tools/eea-and-norway-grants


WEBINÁŘE K 3. VÝZVÁM

24. 11. 2020 - Projekty mobilit
26. 11. 2020 - Projekty institucionální spolupráce 
30. 11. 2020 - Projekty VET
2. 12. 2020 - Projekty inkluzivního vzdělávání

Všechny webináře se uskuteční od 14:00 do 16:00. 
Webináře jsou určené pro zájemce, kteří se chtějí blíže 
seznámit s jednotlivými typy projektů.

Přihlášení prostřednictvím registračního formuláře.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QT9BEcHDb0ycyM3Xe94dOg-SzzSWb7tJjoWvxsUsMyxUQ1IzM0U4MTBDWE1WRzlINDhJSko1VjJZTC4u


INFORMACE A KONTAKTY

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-

granty#vyzvy

eeagrants@dzs.cz

Kontaktní osoby: 
Zuzana Čílová: zuzana.cilova@dzs.cz, +420 221 850 512

Jana Hůrská: jana.hurska@dzs.cz, +420 221 850 515

Jana Pávková: jana.pavkova@dzs.cz, +420 221 850 511

https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty#vyzvy
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