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ÚVOD
Vážení čtenáři,
nabízíme vám k pročtení publikaci, která si dala za cíl popsat aktivity
a dopady Programu celoživotního učení 2007–2013 v České republice. V titulu stojí také Pro všechny, kteří (se) vzdělávají. Doufáme,
že publikace najde své čtenáře jak mezi těmi, kteří učí, vzdělávají,
lektorují či koučují, tak mezi těmi, kteří znalosti a dovednosti
získávají a rozvíjejí.
Hned na úvod jsme poprosili osobnosti z různých oblastí života
o jejich názor na mezinárodní mobilitu či osobní zkušenost s ní. Zeptali jsme se pedagogických pracovníků, zaměstnavatelů i samotných
studentů. Následuje část, která stručně charakterizuje strukturu
celého programu a jeho jednotlivé podprogramy.
Důležitou součástí vyhodnocení každého programu jsou statistická
data. Ani tato publikace není výjimkou. Kapitola s názvem „Program
celoživotního učení v základních číslech“ obsahuje vybrané statistiky,
které vám umožní vytvořit si představu o základních charakteristikách programu jako celku, včetně jednotlivých podprogramů. Grafy
a tabulky jsou doplněny zjištěními od absolventů pobytů Erasmus,
kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. Uvedená data se týkají
převážně období let 2007–2012.
V další části publikace si instituce či jednotlivci mohou najít programy, respektive podprogramy, které se jich týkají. Programy jsou
rozčleněny dle následujících kategorií: předškolní vzdělávání, základní
vzdělávání, střední všeobecné vzdělávání, střední odborné vzdělávání,
vyšší odborné vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání pro
osoby starší 18 let, které ukončily počáteční vzdělávání.
Statistické údaje a základní charakteristiky nám umožní získat
základní přehled o průběhu realizace Programu celoživotního učení
2007–2013. Bohužel nám ale neřeknou nic o atmosféře a dynamice
jednotlivých projektů, které jsou nakonec tím nejdůležitějším. Proto
jsme zařadili také část obsahující doporučení institucí a jednotlivců.
Na ni navazují příklady úspěšných projektů, včetně základního popisu, názorů účastníků a fotografií z realizace projektů.
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Závěr publikace tvoří stručná charakteristika Domu zahraniční spolupráce a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a rovněž
přehled vybraných aktivit, které se v rámci Programu celoživotního
učení 2007–2013 uskutečnily.
Pevně věříme, že vás publikace zaujme a dodá vám odvahu
a energii pokusit se v příštích letech získat prostředky z některého
z nabízených programů.

úvodní slovo

Milena Králíčková
proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy mezi Lékařskou fakultou
a fakultní nemocnicí
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
V průběhu doktorandského studia na Univerzitě Karlově se mi
podařilo jeden rok studovat a pracovat v zahraničí. Když se zamyslím
nad tím, co mi pobyt přinesl, dá se to rozdělit do několika kategorií:
Zásadní však byly dva vlivy – dopad na můj další profesní a osobní
život. Měla jsem možnost pracovat rok v laboratoři se světovou
úrovní výzkumu. Kromě toho, co jsem se naučila po odborné stránce,
jsem ale poznala i řadu věcí, které mne posunuly lidsky a změnily
můj pohled na život jako takový.
První z dovedností, kterou jsem před odletem neznala a kterou jsem
se v zahraničí naučila, byla kultura týmové spolupráce. V mezinárodním výzkumném týmu se kolegové vzájemně respektovali, každý
uměl něco a vedoucí oddělení byl schopen každému dát přiměřený
úkol. Díky každotýdenním schůzkám plnění úkolů kontroloval,
někoho povzbuzoval, někoho usměrnil – byla to inspirující profesionální souhra a velká škola v kolegiální komunikaci.
Druhou věcí, ke které mne pobyt v zahraničí přivedl, je snaha o
rovnováhu mezi sebevědomím a pokorou. Do ciziny jsem přijela
jako naivní děvče z malého města, kterému se podařilo vystudovat
medicínu na Univerzitě Karlově a začít doktorandské studium. Své
kolegy v týmu jsem však svojí skromností „provokovala“ a spíš než jejich
pochopení jsem si „vysloužila“ jejich soucit. Neuměla jsem „prodat“ to, co jsem
věděla, což byla velká škola a impulz
k tomu začít si věřit, nedat se, naučit
se své schopnosti přiměřeně prezentovat. Od pobytu v zahraničí tak hledám
rovnováhu mezi sebeuvědoměním spojeným se sebevědomím na straně jedné
a pokorou na straně druhé.
Člověk se ve světě, a zvláště v kulturně
odlišném světě, může naučit a dozvědět

ledacos. Možná namítnete, že ty odborné věci dnes v době moderních technologií sdílíme a nemusíme za nimi cestovat mimo domov.
S tím souhlasím. Ty věci, které tam však díky konfrontaci s jinou
kulturou zjistíme sami o sobě, ty se díky moderním technologiím
nedozvíme – ty musíme prožít.

Radek Špicar
viceprezident pro hospodářskou politiku
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Každý zaměstnavatel dává přednost zaměstnancům, kteří už mají
za sebou nějaké zkušenosti. A zkušenosti ze zahraničí – ať už ze
studijního či pracovního pobytu – patří mezi ty nejcennější. Člověk
pozná jiné kultury, pochopí, že může existovat více pohledů na
věc, a stává se celkově tolerantnějším. Zvláště významná může být
zahraniční zkušenost, chcete-li pracovat v některé z nadnárodních
firem. Byznys je dnes velmi globalizovaný a podniky preferují ty, kteří
si už vyzkoušeli život v mezinárodním prostředí a zvládli komunikaci
s představiteli různých kultur.
Mladým lidem se u nás velmi často do zahraničí nechce a to je velká
škoda. Myslí si, že jim doma něco uteče – kamarádi, partneři či
zajímavé projekty. Ve skutečnosti to bývá právě naopak – neuteče
vůbec nic a člověk v zahraničí navíc načerpá neocenitelné zkušenosti
a inspiraci pro další život.
Já sám jsem nesmírně rád, že jsem v zahraničí mohl studovat. Byla to pro mne
skutečně přelomová zkušenost, která mě
formovala jak charakterově, tak pracovně.
Mohu-li poradit, tak říkám: Máte-li šanci
vyjet do zahraničí, udělejte to ještě v
době svého studia. Později to už nemusí
být tak snadné. Jeďte kamkoli – všude
jistě zažijete něco pozitivního a něčemu
se naučíte.
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úvodní slovo

David Drahonínský

Jitka Moravcová

absolvent Metropolitní univerzity Praha
účastník Erasmus studijního pobytu a pracovní stáže v Německu
lukostřelec – držitel zlaté medaile z paralympiády v Pekingu

profesorka
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Jelikož jsem vozíčkář, tak jsem věděl, že i se vzděláním určitě budu
mít jako absolvent problém sehnat dobré zaměstnání. Možnost studia v zahraničí a jeho úspěšného absolvování by moje šance
na uplatnění na trhu práce určitě zvýšily.
Dva semestry, které jsem strávil v zahraničí, mě mnoho naučily.
Zjistil jsem, že západní země jsou díky bezbariérovosti pro lidi
s hendikepem daleko přístupnější a člověk v nich může žít,
a ne každý den bojovat s architektonickými překážkami.
Všichni studenti by si měli uvědomit, že svou budoucnost drží ve
vlastních rukou. Záleží na nich, zda podobné příležitosti, které se
jim v životě nabízí, jako je například studijní stáž v rámci programu
Erasmus, využijí. Život totiž nekončí za hranicemi ČR.

Možnost vyjet na stáž do zahraničí byla v době mého
vysokoškolského studia privilegiem několika jednotlivců. Změna,
která nastala po roce 1989, je ohromná a dnes může na pobyt
na zahraniční univerzitě odjet každý student, který má zájem a je
alespoň trochu jazykově vybavený. Programy, jako jsou Erasmus,
Erasmus Mundus, CEEPUS, DAAD, AKTION nebo IASTE a přímá
meziuniverzitní spolupráce, nabízejí příležitosti. Je na studentech,
aby si uvědomili důležitost takového pobytu pro svůj osobní rozvoj,
a je na nás, abychom jim to připomínali.
Svoji osobní zkušenost s mezinárodní výměnou studentů mohu popsat na několika úrovních. Jako učitelka na vysoké škole se setkávám
se zahraničními studenty přímo v naší laboratoři. Mohlo by se zdát,
že to není pro české studenty žádná výhoda, ale už jen každodenní
komunikace v angličtině výhodou je. Řada mých studentů strávila
alespoň jeden semestr na zahraniční univerzitě. Vrátili se mnohem samostatnější a sebevědomější, s lepší aktivní znalostí jazyků
a s jiným pohledem na svět. A s osobními vazbami na mladé lidi
stejného věku, stojící na prahu profesního života, ze kterých mohou
být významní vědci, ředitelé či podnikatelé. Konec konců i můj syn
studoval jeden semestr ve Finsku a po návratu se staral o zahraniční
studenty. Mám tedy i možnost sledovat, jak tento krátkodobý pobyt
ovlivnil jeho další život. Perfektní angličtina a jako bonus základy
švédštiny, přátelé na celý život
a snadnější cestování po celém světě
– to byl jen začátek. Studijní pobyt
pro něj ale především byl výhodou
při získání zaměstnání v mezinárodní
společnosti, v níž musel spolupracovat s kolegy z různých částí světa.
Každý student by měl absolvovat
zahraniční stáž, jen si musí dobře
rozmyslet, jakou zahraniční univerzitu si vybere. I když stipendia
většinou nepokryjí celé náklady
pobytu v zahraničí, je to výhodná
investice do budoucnosti.
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úvodní slovo

úvodní slovo

Ladislav Pertl

Petr Baťa

učitel odborného výcviku
Hotelová škola v Teplicích

učitel zejména anglického jazyka a basketbalu
Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka
získal titul Evropský učitel jazyků roku 2013

Dnešní doba si žádá neustálé sebezdokonalování a vzdělávání. Každý,
kdo chce být ve svém oboru nejlepší anebo alespoň držet krok se
špičkou, musí být stále ve střehu. Jsem učitel na Hotelové škole,
a proto budu těchto pár řádků spíše směřovat ke svému oboru
kuchař.
Snažím se jezdit a vzdělávat se, abych mohl studentům dát to nejlepší a aby, až opustí školu, byli schopni se zařadit mezi uznávané
kuchaře.
Cestování do zahraničí je velkou zkušeností. Já osobně si myslím,
že každý, kdo má možnost vycestovat a poznat jinou kulturu, má
velké plus a náskok před ostatními. Naučí se novým věcem a hlavně
se zdokonalí v jazyce. Cizí jazyk je důležitý a ani v kuchařině se bez
cizího jazyka neobejdete. Jak se říká, „kolik jazyků znáš, tolikrát jsi
člověkem“.
Já jsem měl tu možnost vycestovat do hlavního města Lotyšska, kde
jsem propagoval českou kuchyni. Je to nádherný pocit, když děláte
práci, kterou milujete, a ještě reprezentujete naši zemi v jiném státě.
I když to bylo jen na pár dní, přál bych tento pocit zažít každému,
kdo se věnuje své práci naplno a dělá ji srdcem. Byla to velká
zkušenost, a kdyby přišla znovu taková nabídka, určitě ji přijmu.
Ještě dnes si dopisuji a vyměňuji
nápady a názory s kuchaři, které
jsem díky zahraniční stáži poznal.
Pokud máte možnost vycestovat
do zahraničí, určitě jeďte. Čas,
který tam strávíte, a hlavně
zkušenosti, které si přivezete,
jsou k nezaplacení. Nikdo Vám
nikdy nevezme zkušenosti
a zážitky.

K mezinárodním projektům
Po několika úspěšných mezinárodních projektech pod křídly MŠMT,
agentury Youth in Action a British Councilu mohu zodpovědně
prohlásit – stojí to za to. A proč? Dovolil bych si své důvody rozdělit
do několika bodů. Za prvé, zkušenost s prací v mezinárodním, multikulturním kolektivu je neuvěřitelně obohacující. Dokáže posunout
hranice vlastních schopností a kreativity o velký krok kupředu. Za
druhé, setkání se zahraničními partnery spolehlivě bourá bariéry
předsudků a vžitých konvencí. A za třetí, zdařilý mezinárodní projekt
dlouhodobě motivuje všechny účastníky k další práci a studiu.
Zjednodušeně řečeno, když vidím, že to jde, pak mám chuť i vůli
pokračovat dál.
Od roku 2005 jsem participoval v osmi různých mezinárodních
projektech s účastí různých států – Švédska, Turecka, Itálie, Polska,
Slovenska, Spojeného království a Arménie. Dva z nich jsem zažil
coby účastník a během zbývajících šesti jsem vedl českou skupinu.
Každý z těchto projektů mne a mé názory velmi ovlivnil a to samé
se odvažuji tvrdit i o mých žácích. Zároveň považuji za velmi
důležité, že dopad každého z projektů se týkal také dalších žáků,
kteří v nich nebyli přímo zapojeni, a to prostřednictvím sdílení
zkušeností s jeho přímými účastníky.
Za sebe všem vřele doporučuji –
pokud se chcete v životě posunout
dál, nebojte se a jděte do toho.
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I. PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Přehled podprogramů, struktura, charakteristika
Program celoživotního učení (známý pod zkratkou LLP – Lifelong Learning Programme) je program Evropské unie (EU) pro
oblast vzdělávání a odborné přípravy. Vznikl na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES, vydaného
dne 15. listopadu 2006, a byl vyhlášen na období 2007–2013. Program celoživotního učení nahradil programy Socrates II
a Leonardo da Vinci II z předchozího období 2000–2006. Od roku 2014 bude LLP nahrazen opět jediným společným
programem s předpokládaným názvem Erasmus+.

Přehled realizovaných Programů a PodProgramů
v jednotlivých obdobích

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

SOCRATES II
Comenius

Erasmus

Grundtvig

Lingua

Minerva

Observation and Innovation (Průzkum a inovace)
Joint actions (Společné akce)
Accompanying measures (Doplňkové aktivity)

LEONARDO DA VINCI II

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
(Program celoživotního učení)

Comenius

Erasmus

Leonardo da Vinci

Grundtvig

Transversial Programme (Průřezový program)
Jean Monnet

2014

2015

2016

2017

2018

ERASMUS+
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2019

2020

Cílem Programu celoživotního učení je přispívat prostřednictvím kontinuálního učení k rozvoji Evropy jako vyspělé znalostní společnosti
s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší
kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností a to vše při
zajištění dobré ochrany životního prostředí pro budoucí generace.
Program se zaměřuje zejména na podporu výměny, spolupráce
a mobility mezi systémy vzdělávání a odborné přípravy v rámci Evropy. Zasazuje se mimo jiné o podporu studia jazyků, mezikulturního
dialogu, aktivního občanství, dále podporu tvořivosti, konkurenceschopnosti a využívání komunikačních technologií. Program má
napomoci zvyšovat kvalitu ve všech oblastech vzdělávání a odborné
přípravy v Evropě a zároveň pomáhat posilovat úlohu celoživotního
učení.

Programu se účastní všechny země Evropské unie, dále také země
Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko,
Norsko, Švýcarsko) a Turecko jako kandidátská země EU. Vybraných
aktivit programu se nově od roku 2013 mohou účastnit i další země
– Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá Hora a Srbsko.

Program celoživotního učení zahrnuje celkem šest podprogramů.

4 odvětvové PodProgramy
eraSmUS

comeniUS
podprogram zaměřený
na předškolní, základní a
střední vzdělávání

podprogram zaměřený
na vysokoškolské
vzdělávání a odborné vzdělávání na
vysokoškolské úrovni

leonardo
da vinci
podprogram zaměřený
na odborné vzdělávání
a odbornou přípravu na
jiné než vysokoškolské
úrovni

grUndtvig
podprogram zaměřený
na vzdělávání dospělých
a celoživotní učení

Průřezový Program
Tento podprogram se skládá ze čtyř hlavních činností:
- spolupráce a inovace politik,
- podpora studia jazyků,
- informační a komunikační technologie,
- šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení.

jean monnet
Tento podprogram zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce.
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Každý podprogram je rozdělen na jednotlivé aktivity, které se zaměřují na realizaci společných projektů a mobilit. Aktivity mohou být buď centralizované (zajišťované Evropskou komisí prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast), nebo decentralizované – tyto zajišťují národní agentury na úrovni jednotlivých států. Realizace velké části programu je prováděna právě na úrovni jednotlivých
zemí. Decentralizované aktivity jsou spravovány národními agenturami, které určí příslušné ministerstvo (neboli národní autorita), do jehož
gesce Program celoživotního učení spadá. Národní agentura zodpovídá za úspěšné provádění programu na národní úrovni a za zajištění účelného
využití finančních prostředků EU.
V České republice je národní autoritou Programu celoživotního učení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a národní
agenturou je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP), jež je součástí Domu zahraniční spolupráce (dále jen
DZS). DZS je příspěvková organizace zřízená MŠMT, která plní úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle
pokynů ministerstva. NAEP koordinuje vzdělávací programy založené na mezinárodní spolupráci. Úkolem NAEP je vytvářet informační systém
o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytovat informační a konzultační služby týkající se svěřených programů,
organizovat národní a mezinárodní semináře a konference, propagovat české školství v zahraničí, vydávat informační materiály a administrovat
národní projekty Programu celoživotního učení.
Do Programu celoživotního učení se v rámci jednotlivých podprogramů a aktivit můžou zapojit různé skupiny:
• děti, žáci, studenti a účastníci dalšího vzdělávání,
• učitelé, školitelé, lektoři a další pracovníci vzdělávací sféry,
• osoby na trhu práce,
• instituce nebo organizace poskytující vzdělávání,
• osoby a subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se kteréhokoli aspektu celoživotního učení na místní, regionální a celostátní úrovni,
•	podniky, sociální partneři a jejich organizace na všech úrovních, včetně obchodních organizací a obchodních
a průmyslových/hospodářských komor,
• subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby související se všemi aspekty celoživotního učení,
• sdružení působící v oblasti celoživotního učení včetně sdružení studentů, učňů, žáků, učitelů, rodičů a účastníků dalšího vzdělávání,
• výzkumné organizace a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení,
• nevládní neziskové organizace, dobrovolnické organizace.
V dalším textu jsou podrobněji popsány aktivity spadající do jednotlivých podprogramů, přičemž tyto jsou rozčleněny na centralizované
a decentralizované.
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COMENIUS
Podprogram COMENIUS se zaměřuje na podporu
předškolního a všeobecného školního vzdělávání.
Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol v Evropě
a také spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů).
Dále lze v rámci podprogramu získat finanční
prostředky na aktivity umožňující žákům starším
15 let, studentům a absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a pracovníkům ve vzdělávání,
účastnit se studijních pobytů, stáží či kurzů.
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Podprogram nabízí následující aktivity:
Decentralizované aktivity:
Partnerství škol: projekty pro mateřské, základní a střední školy
a jejich žáky i učitele
Dvouleté projekty Partnerství škol podporují mezinárodní spolupráci mezi evropskými školami ze zemí zapojených do Programu
celoživotního učení. Může se jednat o bilaterální spolupráci dvou
škol ze dvou různých zemí nebo multilaterální spolupráci škol
ze tří a více zemí.
Partnerství Comenius Regio: projekty pro kraje, obce, školy a další
instituce
Granty pro Partnerství Comenius Regio podporují bilaterální
mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a krajů. Umožňují úřadům
s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím ze
dvou partnerských regionů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti
s cílem zlepšit možnosti školního vzdělávání v regionu.
Asistentský pobyt: mobilita pro budoucí učitele
Asistentský pobyt Comenius umožňuje budoucím učitelům pracovat
až jeden školní rok (13 až 45 týdnů) v zahraniční škole a získat tak
praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech.
Hostitelské instituce: pro mateřské, základní a střední školy
Tato aktivita umožňuje školám požádat o umístění zahraničního asistenta - budoucího učitele libovolného předmětu. Cílem je obohatit
výuku na mateřských, základních a středních školách o nové metody,
zlepšit jazykové dovednosti žáků i učitelů a přidat výuce evropský
rozměr.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: mobilita pro zaměstnance
škol, nezaměstnané učitele, pracovníky úřadů a dalších institucí
působících v oblasti školního vzdělávání
Tato aktivita umožňuje jednotlivcům účastnit se vzdělávacích aktivit
v zahraničí, jako jsou stínování práce profesního kolegy (tzv. job
shadowing), odborné kurzy, stáže a konference. Cílem je podpořit
profesní růst osob zapojených do školního vzdělávání.
Individuální mobilita žáků: dlouhodobá mobilita pro žáky
Žáci základních a středních škol starší 15 let mají možnost studovat
na zahraniční škole po dobu 3 až 10 měsíců. Podmínkou zapojení do
této aktivity je, aby vysílající i hostitelská škola byly součástí stejného
běžícího nebo již ukončeného projektu Partnerství škol Comenius.

Stáže pro studenty: pro instituce zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků
Tato aktivita dávala institucím zaměřeným na vzdělávání pedagogických pracovníků možnost získat grant na zahraniční stáže pro jejich
studenty – budoucí učitele. Žádosti o projekt v této aktivitě byly
naposledy předkládány ve Výzvě 2008.
Přípravné návštěvy: pro budoucí žadatele o vybrané aktivity podprogramu Comenius
Cílem přípravných návštěv je umožnit institucím lépe poznat
zahraniční partnery, se kterými chtějí vytvořit projekt Partnerství škol
Comenius, Partnerství Comenius Regio, Centralizovaný multilaterální
projekt nebo Tematickou síť. Nově lze využít přípravnou návštěvu
také na plánování Individuální mobility žáků Comenius.

Centralizované aktivity:
Multilaterální projekty: pro školy, instituce vzdělávající pedagogy,
další organizace podporující rozvoj vzdělávací soustavy (výzkumná
centra, poradenské organizace, neziskové organizace), veřejnou
správu v oblasti školství
Multilaterální projekty jsou realizovány sdruženími organizací,
které se zaměřují na školní vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
a dalších školských pracovníků tím, že podporují vznik strategií
a výměnu zkušeností pro zlepšování výuky. Každý z projektů musí
vytvořit hmatatelné výstupy, jako jsou nové vzdělávací programy,
metodiky, materiály, strategie, a to dle vzdělávacích potřeb konkrétních vzdělávacích pracovníků v účastnických zemích. Rovněž se
předpokládá, že výstupem takových projektů budou diseminační
aktivity pro co nejširší okruh zájemců.
Multilaterální tematické sítě: pro školy, instituce vzdělávající pedagogy, další organizace podporující rozvoj vzdělávací soustavy (výzkumná
centra, poradenské organizace, neziskové organizace), veřejnou správu
v oblasti školství
Tematické sítě podporují spolupráci vzdělávacích zařízení a organizací. Jsou navrhovány pro rozvoj evropské spolupráce a inovace
ve specifických tematických oblastech, obzvláště těch, které se vztahují ke školnímu vzdělávání v evropském kontextu.
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ERASMUS
ERASMUS je nejznámějším podprogramem Programu
celoživotního učení. Pokrývá oblast vysokoškolského
vzdělávání a odborného vzdělávání na vysokoškolské
úrovni.
Je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve
vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus
rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských institucí
formou intenzivních programů, multilaterálních sítí
a projektů.

FOTO: Milada Koutníková
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Vysoké školy (VŠ) v České republice mohou do podprogramu Erasmus vstupovat bez omezení, vyšší odborné
školy (VOŠ) a konzervatoře pak pouze tehdy, pokud
splňují podmínky MŠMT týkající se úrovně studia
a jejich žádost podaná u NAEP byla kladně vyřízena.

Podprogram nabízí následující aktivity:
Decentralizované aktivity:
Studijní pobyty: mobility pro studenty zapojených VŠ a VOŠ
Tato aktivita umožňuje studentům VŠ nebo VOŠ (studujícím
minimálně druhý ročník jakékoli formy studia) prezenční studium
na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3 až 12 měsíců.
Pracovní stáže: mobility pro studenty zapojených VŠ a VOŠ
Tato aktivita umožňuje studentům VŠ nebo VOŠ jakékoli formy
a úrovně studia získat praxi v oboru prací na plný pracovní úvazek
v zahraniční organizaci v délce 3 až 12 měsíců.

Přípravné návštěvy: mobility pro zástupce vysokoškolské instituce
Cílem přípravné návštěvy je umožnit budoucím partnerům přípravu
projektu či mobilit studentů. Přípravná návštěva také může probíhat
formou účasti na kontaktním semináři pořádaném národní agenturou
v partnerské zemi nebo se může jednat o návštěvu vybrané partnerské instituce.

Centralizované aktivity:

Intenzivní jazykové kurzy: mobility pro studenty VŠ a VOŠ
před zahájením studijního pobytu nebo pracovní stáže
Tyto kurzy jsou určeny účastníkům studijního pobytu nebo pracovní
stáže Erasmus jako jazyková příprava. Kurzy se týkají pouze méně
frekventovaných jazyků zemí zapojených do Programu celoživotního
učení.

Erasmus University Charter: pro vysokoškolské instituce
Aby vysokoškolská instituce byla oprávněna k účasti v podprogramu
Erasmus, musí být držitelem listiny EUC. EUC stanoví obecný rámec
pro činnosti v oblasti evropské spolupráce, jež může vysokoškolská
instituce v rámci podprogramu Erasmus provádět. Listinu EUC
uděluje Evropská komise na základě výzvy k předkládání návrhů.

Výukové pobyty: mobility pro vysokoškolské pedagogy
Výukové pobyty jsou určeny pedagogům VŠ nebo VOŠ, kteří
mají zájem získat praxi ve výuce v partnerské škole v zahraničí.
Pobyty trvají 1 až 6 týdnů. V rámci výukových pobytů si mohou
vysokoškolské instituce též pozvat odborníky z praxe, tedy pracovníky ze zahraničních podniků.

Multilaterální projekty: pro vysokoškolské instituce
Tyto projekty podporují spolupráci mezi VŠ a spolupráci s dalšími
relevantními organizacemi. Multilaterální projekty se zaměřují
na tyto oblasti:
•	zvýšení účasti ve VŠ vzdělávání a posílení sociální dimenze VŠ
vzdělání,
•	zvýšení kvality a relevance VŠ vzdělání, včetně spolupráce s trhem
práce,
•	posílení kvality VŠ vzdělání prostřednictvím mobility a přeshraniční
spolupráce,
• vytváření znalostních aliancí,
• zvýšení kvality řízení a financování VŠ.

Školení: mobility pro zaměstnance VŠ nebo VOŠ
Tato aktivita nabízí možnost školení všem zaměstnancům VŠ
a VOŠ na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v podniku, výměnu
zkušeností s kolegy ze zahraničních škol, stínování pracovníka
v zahraniční organizaci či jazykové kurzy. Pobyty trvají 1 až 6 týdnů.
Konsorcia/zprostředkovatelské organizace: mobility – pracovní stáže
pro studenty VŠ a VOŠ
Konsorciem pro pracovní stáže se rozumí skupina vysokoškolských
institucí, které jsou držiteli certifikátu Erasmus University Charter
(EUC), a případně dalších organizací (podniků, sdružení, obchodních
komor, nadací apod.), jež spolupracují na zajišťování pracovních stáží
pro vysokoškolské studenty.
Intenzivní programy: mobility pro studenty a pedagogy VŠ nebo VOŠ
Jedná se o krátké studijní programy např. v podobě workshopů nebo
letních škol, na kterých spolupracují minimálně tři vysokoškolské
instituce ze tří různých zemí zapojených do LLP.
Organizace intenzivních jazykových kurzů v ČR: pro VŠ, VOŠ nebo
instituce pořádající jazykové kurzy
Tato aktivita nabízí možnost uspořádat intenzivní kurz češtiny
pro zahraniční studenty podprogramu Erasmus.

Akademické sítě: pro akademická pracoviště, profesní a další sdružení
a podniky
Akademické sítě Erasmus podporují rozvoj evropské spolupráce
a inovací ve specifických oblastech. Přispívají ke zlepšení kvality výuky
na vysokých školách a definují a rozvíjejí evropskou dimenzi v daných
akademických disciplínách, posilují inovace a výměnu metodologií
a dobrých praxí.
Doprovodné aktivity: pro vysokoškolské instituce, sdružení, sítě nebo
konsorcia
Cílem je podporovat různé aktivity, které nejsou způsobilé v rámci
hlavního podprogramu Erasmus, ale prokazatelně přispívají
k dosažení jeho cílů, např. projekty modernizace vysokého školství,
projekty zaměřené na šíření výsledků nebo meziodvětvové synergie
mezi aktivitami programu LLP.
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LEONARDO DA VINCI
Podprogram LEONARDO DA VINCI je určen
osobám v odborném vzdělávání a přípravě na jiné
než vysokoškolské úrovni a dále je určen institucím
a organizacím, které odborné vzdělávání a přípravu
nabízejí a podporují.
Podprogram umožňuje vycestovat na zahraniční
pracovní stáž žákům a studentům středních
a vyšších odborných škol, absolventům, pracujícím
i nezaměstnaným. Podprogram také podporuje mezinárodní spolupráci odborných škol, vzdělávacích institucí, malých a středních podniků a dalších subjektů.
Kromě toho je podprogram zaměřen na inovaci
systémů odborného vzdělávání a přípravy na národní,
regionální, místní nebo oborové úrovni.
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Podprogram nabízí následující aktivity:
Decentralizované aktivity:
Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání: pro žáky
vzdělávacích institucí počátečního odborného vzdělávání
Cílem projektů je podpora mezinárodních stáží pro osoby
v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. Stáže se skládají
z odborné přípravy a/nebo praxe realizované v podnicích nebo
vzdělávacích institucích.
Mobility osob na trhu práce: pro osoby pracující, samostatně
výdělečně činné a osoby, jež mohou být zaměstnány
Cílem projektů je podpora mezinárodních stáží pro osoby na trhu
práce. Stáže se skládají z odborné přípravy a/nebo praxe realizované
v podnicích nebo vzdělávacích institucích.
Mobility pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě: pro pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě
Cílem projektů je přenos zkušeností, zdokonalení a aktualizace kvalifikací nebo inovačních metod a postupů v odborném vzdělávání
a přípravě. Projekty mohou být zaměřeny rovněž na oblast odborného jazykového vzdělávání.
Přípravné návštěvy: mobilita pro zástupce institucí v odborném
vzdělávání a přípravě (OVP)
Přípravnou návštěvu je možné uskutečnit v jedné z partnerských
institucí projektu za účasti dalších budoucích partnerů v plánovaném
projektu. Další možnou formou přípravné návštěvy je kontaktní
seminář.
Projekty partnerství: pro instituce v OVP
Projekty partnerství Leonardo da Vinci vytvářejí rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při níž organizace činné
v oblasti OVP spolupracují na tématech z oblasti společného zájmu.
Projekty se zaměřují na aktivní účast osob zapojených do OVP, např.
spolupráci mezi učiteli, školiteli nebo dalšími odbornými pracovníky.

Centralizované aktivity:
Multilaterální projekty / Vývoj inovací: pro instituce v OVP
Tyto projekty jsou zaměřeny na vývoj zcela nových inovačních
obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy.
Multilaterální sítě: pro instituce v OVP z minimálně 5 zemí
Multilaterální sítě jsou zaměřené na posílení spolupráce mezi
aktéry zapojenými do odborného vzdělávání a přípravy, podniky,
hospodářskými obory, sociálními partnery a dalšími vzdělávacími
organizacemi. Jejich cílem je zlepšovat kvalitu, evropský rozměr
a viditelnost aktivit nebo problémů společného zájmu v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy.

Multilaterální projekty / Přenos inovací: pro instituce v OVP
Projekty jsou zaměřeny na přenos, adaptaci a začlenění inovačních
výstupů z předchozích projektů podprogramu Leonardo da Vinci
nebo jiných projektů do systémů odborné přípravy na národní,
místní, regionální nebo oborové úrovni.
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GRUNDTVIG
Podprogram GRUNDTVIG je obecně zaměřen na
vzdělávání dospělých. Ze široké palety jeho aktivit
mohou profitovat jak jednotlivci (školitelé, učitelé,
řídicí a administrativní pracovníci z oblasti vzdělávání
dospělých či studenti andragogiky), tak organizace
působící v oblasti vzdělávání dospělých (školy, nadace,
vzdělávací asociace, úřady práce, výzkumná centra,
neziskové, dobrovolnické, poradenské a konzultační
organizace apod.) a v neposlední řadě také široká
veřejnost dospělé populace.
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Podprogram nabízí následující aktivity:
Decentralizované aktivity:
Individuální granty: mobility pro pracovníky působící na částečný nebo
plný úvazek v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých
Individuální granty je možno čerpat na zahraniční vzdělávací kurzy,
na účast na konferencích o vzdělávání dospělých, na stáže v organizacích podobného zaměření jako domovská organizace a na asistentské pobyty stávajících i budoucích pracovníků v dalším vzdělávání
ve vzdělávacích organizacích v zahraničí.

Přípravné návštěvy: mobility pro zástupce organizací působících
v oblasti vzdělávání dospělých
Cílem přípravné návštěvy je umožnit budoucím partnerům projektu definovat cíl, obsah, harmonogram projektu i způsob zapojení jednotlivých partnerů a připravit grantovou žádost. Přípravná
návštěva může také probíhat formou účasti na kontaktním semináři
pořádaném národní agenturou v partnerské zemi nebo se může
jednat o návštěvu vybrané partnerské instituce.

Workshopy: v období 2009–2012 neformální vzdělávací dílny pro
širokou dospělou veřejnost, v akademickém roce 2013/2014 dílny pro
vzdělavatele zabývající se gramotností dospělých
Cílem této aktivity bylo v letech 2009–2012 umožnit široké dospělé
veřejnosti účast na vzdělávací akci v zahraničí k různým tématům
v rámci neformálního vzdělávání. V akademickém roce 2013/2014
je cílem workshopů umožnit současným i budoucím vyučujícím
a pracovníkům lépe porozumět evropskému rozměru při výuce
dospělých s problémy v oblasti gramotnosti, prohloubit znalosti
o vzdělávacích systémech dalších evropských zemí a jejich činnosti
v oblasti gramotnosti dospělých a zlepšit konkrétní dovednosti, které
jsou třeba pro výuku v oblasti gramotnosti dospělých.
Projekty partnerství: projekty pro vzdělávací instituce působící v
oblasti vzdělávání dospělých
Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací
působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí s cílem
zajistit vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti společného zájmu.
Projekty probíhají formou vzájemných setkání, workshopů, sdílení
zkušeností a know-how, včetně využití moderních komunikačních
technologií. Dále je možno organizovat výstavy, distribuovat informace, provádět společné výzkumy apod.
Dobrovolnické projekty: projekty pro organizace, které mají
zkušenosti s organizováním dobrovolnických neziskových aktivit
Cílem této aktivity je umožnit osobám ve věku 50+ vyzkoušet si
dobrovolnickou činnost v jiné evropské zemi a podporovat tak informální vzdělávání dospělých, dále pak podporovat dlouhodobou mezinárodní spolupráci dobrovolnických organizací a upozornit místní
komunity činné v dobrovolnictví na možnost zapojit také osoby ve
věku 50+ a využít tak jejich bohaté zkušenosti a znalosti.

Centralizované aktivity:
Multilaterální projekty: projekty pro organizace působící v oblasti
vzdělávání dospělých – spolupráce organizací z nejméně
3 účastnických zemí
Cílem multilaterálních projektů musí být vytvoření konkrétních
a inovačních výsledků/produktů pro vzdělávání dospělých s nespornou evropskou hodnotou.
Multilaterální tematické sítě: pro organizace působící v oblasti
vzdělávání dospělých – spolupráce organizací z nejméně 10
účastnických zemí
Cílem tvorby tematických sítí je posílit vazby mezi institucemi pro
vzdělávání dospělých, zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání, upevnit
evropskou dimenzi a zviditelnit problematiku společného zájmu,
včetně šíření informací o možnostech celoživotního učení pro širokou
veřejnost.
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PRŮŘEZOVÝ PROGRAM
PRŮŘEZOVÝ PROGRAM zahrnuje činnosti společné pro výše
zmíněné podprogramy COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA
VINCI a GRUNDTVIG. Zohledňuje čtyři klíčové oblasti, jež výše
uvedené podprogramy doplňují. Jedná se o spolupráci a inovace ve
vzdělávání, o oblast jazyků, oblast informačních a komunikačních
technologií a šíření a využívání výsledků projektů v praxi. Většina aktivit podporovaných v rámci tohoto podprogramu je centralizovaná.
Dlouhodobě podporovanou centralizovanou aktivitou je evropská
informační síť EURYDICE, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří
spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech
a o vzdělávací politice v celé Evropě.
Decentralizované aktivity, tj. aktivity zajišťované Národní agenturou,
jsou dvě, a to Evropská jazyková cena Label a Studijní návštěvy
pro odborníky ve vzdělávání.
Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné
aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do
jazykové výuky.
Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání se zaměřují na osoby
s rozhodovací pravomocí, osoby zodpovědné za tvorbu politik
a osoby, které z titulu svých profesních aktivit mohou přispět
k multi-plikaci výsledků učení a inovací.
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JEAN MONNET
Podprogram JEAN MONNET podporuje oblast studií evropské
integrace, které analyzují původ a vývoj Evropského společenství
a Evropské unie ve všech směrech. Mohou se do něj zapojit
vysokoškolské instituce, sdružení akademických a výzkumných
pracovníků. Z podprogramu lze financovat výukové, akademické
a výzkumné aktivity a mimo to poskytovat i provozní granty. Na
rozdíl od ostatních podprogramů se do podprogramu Jean Monnet
mohou zapojit všechny země světa. Všechny aktivity v rámci tohoto
podprogramu jsou centralizované, tj. zajišťované přímo Evropskou
komisí.
V rámci podprogramu Jean Monnet organizuje Evropská komise
konference, tematické skupiny a podporuje mezikulturní dialog.
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II. PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
V ZÁKLADNÍCH ČÍSLECH
VYBRANÉ STATISTIKY
Financování programu
v letech 2007–2013
Program celoživotního učení je financován z prostředků
Evropské unie a zároveň je dofinancován z prostředků státního rozpočtu České republiky.
Celkově bylo Evropskou komisí v uvedeném období na granty
programu poskytnuto 143 mil. €. Dle výsledků realizace
projektů z let 2007–2009 činilo skutečné čerpání 96 %.
Z následující tabulky je patrné, že rozpočet byl meziročně
pravidelně navyšován, a to díky zájmu na české straně
i kvalitě předkládaných projektů. Za celé období roční
rozpočet vzrostl o 66 %.
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Nejvíce prostředků bylo v průběhu celého období čerpáno v podprogramu Erasmus, který umožňuje studentům a zaměstnancům vysokých škol
studovat a pracovat v zahraničí.

PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY EU NA GRANTY V LETECH 2007–2013 (V €)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 *

Celkem 2007–2013

Comenius

2 555 346

2 887 000

3 375 716

3 425 950

3 419 000

4 138 000

3 858 110

23 659 122

Erasmus

7 712 739

9 679 584

9 016 000

9 722 000

10 873 000

12 342 000

12 468 000

71 813 323

Leonardo da Vinci

4 215 287

4 714 000

5 140 541

5 450 000

6 396 000

7 318 000

7 584 000

40 817 828

487 514

536 000

933 809

987 000

864 000

1 216 000

1 174 353

6 058 676

74 382

98 310

91 000

91 000

93 000

95 000

92 000

634 692

15 045 268

17 914 894

18 557 066

19 675 950 21 645 000

25 109 000

25 036 463

142 983 641

Grundtvig
Průřezový program
Celkem

2013 * před přidělením prostředků z rezervního fondu
STRUKTURA PŘIDĚLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU
NA GRANTY V LETECH 2007–2013 V %

Dofinancování Programu celoživotního učení ze státního rozpočtu ČR
probíhá dle schválených zásad. Týká se podprogramu Erasmus a v letech
2008–2010 rovněž podprogramu Jean Monnet. Celkově bylo na spolufinancování z prostředků státního rozpočtu uvolněno 1,27 mld. Kč. Spolufinancování podprogramu Erasmus je využíváno pro mobility studentů
a zaměstnanců všech 26 veřejných vysokých škol, které žádají o dotaci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní vysoké školy
příspěvek ze státního rozpočtu nedostávají. Dofinancování podprogramu
Erasmus ze státního rozpočtu umožňuje uspokojit zájem většího počtu
studentů a zaměstnanců vysokých škol.

Průřezový program 0,4 %

Grundtvig 4,2 %
Leonardo da Vinci 28,6 %

Comenius 16,6 %

Kromě podpory uvedených podprogramů spolufinancuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy rovněž řízení a administraci Programu
celoživotního učení v NAEP. Jeho příspěvek tvoří zhruba polovinu celkových nákladů na administraci. Výše prostředků na řízení programu je
přidělována na základě počtu podpořených projektů v daném roce a pohybuje se ve výši 7,8 % celkového rozpočtu Programu celoživotního učení.
Erasmus 50,2 %

DOFINANCOVÁNÍ PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2007–2013 ( V KČ)

Erasmus
Jean Monnet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

265 383 066

209 294 964

272 874 760

274 668 702

253 772 643

242 884 801

250 000 000

1 265 106 293

0

1 265 000

1 526 533

1 821 813

0

0

0

4 613 346
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Projekty realizované v letech 2007–2012
V rámci Programu celoživotního učení jsou realizovány projekty, které podporují spolupráci mezi
institucemi z různých zemí. Celkově bylo v letech
2007 až 2012 podpořeno 2 971 projektů. Projekty
jsou realizovány hlavně v podprogramech Comenius
a Leonardo da Vinci. Naopak podprogram Erasmus podporuje převážně individuální mobility. Do
níže uvedeného počtu projektů nejsou zahrnuty
přípravné návštěvy, těm je věnována samostatná
část.

PODPOŘENÉ PARTNERSKÉ PROJEKTY V LETECH 2007–2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

Comenius

244

155

167

158

153

163

1 040

Erasmus

66

73

76

85

91

97

488

179

142

179

191

221

264

1 176

37

25

43

52

44

66

267

Leonardo da Vinci
Grundtvig

* údaje za Erasmus jsou uvedeny pro akademický rok začínající v uvedeném
kalendářním roce

Mobility v letech 2007–2012
Náplní Programu celoživotního učení je také
uskutečňování zahraničních mobilit žáků, studentů,
pracovníků i dalších skupin osob. Celkově se v období 2007–2012 v hlavních podprogramech
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
a při studijních návštěvách uskutečnilo 82 513
mobilit. Díky nárůstu finančních prostředků
určených pro Českou republiku se průběžně zvyšuje
počet uskutečněných mobilit v rámci jednotlivých
podprogramů. Pokles v roce 2012 je zapříčiněn
nezapočtením mobilit v podprogramu Erasmus,
jejichž počet bude znám až po skončení akademického roku 2012–2013.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Comenius

2 612

3 030

3 473

3 626

3 530

4 019

20 290

Erasmus *

7 529

8 640

8 194

9 111

9 626

1

43 100

Leonardo da Vinci

2 634

2 555

3 113

3 349

3 347

3 327

18 325

Grundtvig

40

43

53

50

64

79

329

Studijní návštěvy

72

74

83

79

79

82

469

12 887

14 342

14 916

16 215

16 646

7 507

82 513

Mobility celkem

Celkem

* údaje za Erasmus jsou uvedeny pro akademický rok začínající v uvedeném kalendářním roce

Počty mobilit zatím nejsou známé, pro akademický rok 2012/2013 budou známy až na počátku roku 2014.
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POČTY ZAHRANIČNÍCH MOBILIT V LETECH 2007–2012

Comenius
Projekty partnerství
Projekty partnerství v podprogramu Comenius
realizují školy na úrovni předškolního, základního
a středního vzdělání a také kraje a obce jako jejich
zřizovatelé. V průběhu celého období bylo realizováno 1 040 projektů partnerství. Nejaktivnější
byly v rámci podprogramu Comenius základní školy.
Celkově se v letech 2007–2012 v podprogramu
Comenius realizovalo 469 projektů základních škol,
což bylo 45,1 % všech projektů podprogramu Come-

nius v rámci tohoto období. Gymnázia se zapojují
zhruba 38 projekty ročně a celkový počet jejich
projektů v letech 2007–2012 byl 229. V případě
středních odborných škol je to zhruba 47 projektů
ročně, celkový počet činí 283. Projektů mateřských
škol bylo realizováno v rámci Partnerství škol
nejméně, a to 28 za celé období. Sloupec ostatní
reprezentuje krajské a obecní úřady, které realizují
Partnerství Comenius Regio.

POČET PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ DLE TYPU PŘÍJEMCE V LETECH 2007–2013
ZŠ

MŠ

GYMNÁZIA

SŠ ODBORNÉ

OSTATNÍ

140
120
100
80
60
40
20
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Při přepočtu na NUTS 21 vykazuje nejvíce podpořených projektů partnerství region Střední Morava, nejméně pak region Severozápad.
POČET PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ DLE REGIONŮ V LETECH 2007–2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

Praha

28

20

14

21

19

23

125

Střední Čechy

23

16

16

13

12

22

102

Jihozápad

23

10

14

18

10

15

90

Severozápad

17

8

8

12

14

9

68

Severovýchod

28

22

24

19

20

18

131

Jihovýchod

37

29

25

26

31

16

164

Střední Morava

54

20

40

21

28

33

196

Moravskoslezsko

34

30

26

28

19

27

164

Pokud porovnáme počet projektů partnerství na 100 000 obyvatel regionu NUTS 2, pak nejaktivnější školy, kraje či obce jsou v regionu Střední
Morava, následuje region Moravskoslezsko. Nejméně projektů je realizováno v regionu Severozápad.

POČET PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ
NA 100 000 OBYVATEL V LETECH 2007–2012

18,00

Při bližším pohledu na obsah projektů Partnerství škol
je zřejmé, že v celém sledovaném období byl největší
zájem o projekty zaměřené na témata Evropy, kulturního dědictví a cizích jazyků. Naopak na okraji zájmu
zůstávala témata rovných příležitostí, etiky, náboženství,
filozofie a násilí ve školách. Zájem o jednotlivá témata
se v jednotlivých letech výrazně nelišil, výjimkou byl růst
zájmu o kulturní dědictví a pokles zájmu o ICT a nové
technologie.
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NUTS 2 (Nomenklatura územních statistických jednotek) je jednotka na úrovni regionu. Na území ČR je osm NUTS 2 regionů, které jsou tvořeny jedním až třemi kraji, na území
regionu žije přibližně 1 milion obyvatel.
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TEMATICKÉ OBLASTI PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ
V LETECH 2008–2012 V %
2008

2009

2010

2011

2012

16,8 %

18,6 %

16,2 %

16,1 %

19,5 %

Kulturní dědictví

7,5 %

6,8 %

9,5 %

9,9 %

11,5 %

Cizí jazyky

8,8 %

8,0 %

8,8 %

9,5 %

8,9 %

Mezikulturní vzdělávání

8,4 %

8,6 %

7,0 %

6,1 %

8,7 %

ICT/nové technologie

8,8 %

8,6 %

7,0 %

5,7 %

3,3 %

Životní prostředí/udržitelný rozvoj

7,1 %

5,5 %

7,0 %

6,6 %

6,5 %

Sport a zdravý životní styl

4,2 %

6,8 %

4,7 %

3,8 %

6,9 %

Zvýšení motivace/výsledků studentů

5,5 %

5,5 %

6,8 %

4,5 %

3,9 %

Umělecké aktivity

2,2 %

3,2 %

5,2 %

4,7 %

6,1 %

Aktivní občanství

2,4 %

4,0 %

2,9 %

6,9 %

4,1 %

Pedagogika/vzdělávací systémy

2,4 %

3,2 %

4,7 %

4,3 %

2,2 %

Matematika a přírodní vědy

4,2 %

2,5 %

3,8 %

1,9 %

1,7 %

Ekonomika, obchod a spotřebitelská výchova

4,0 %

2,7 %

1,8 %

2,8 %

2,2 %

Vzdělávání skupin se speciálními potřebami

2,2 %

1,3 %

1,1 %

2,8 %

3,9 %

Boj proti rasismu a xenofobii

1,3 %

0,6 %

4,3 %

2,4 %

2,2 %

Regionální identita

1,3 %

3,2 %

2,3 %

2,1 %

1,5 %

Vzdělávání a pracovní život/poradenství

3,1 %

1,7 %

2,0 %

2,6 %

1,1 %

Média a komunikace

2,4 %

1,7 %

1,1 %

2,4 %

0,9 %

Historie a sociální vědy

1,1 %

1,9 %

1,4 %

1,7 %

2,0 %

Základní dovednosti

0,9 %

1,1 %

1,1 %

1,9 %

1,5 %

Rovné příležitosti

0,4 %

0,0 %

0,5 %

0,9 %

0,4 %

Etika, náboženství, filozofie

0,2 %

0,2 %

0,7 %

0,2 %

0,4 %

Násilí ve školách

0,2 %

0,6 %

0,2 %

0,2 %

0,4 %

Jiné

4,4 %

3,8 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

Evropské občanství/evropský rozměr

Největší zájem

Nejmenší zájem

škála
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Zahraniční mobility
Z celkového počtu 20 290 uskutečněných zahraničních výjezdů
v letech 2007–2012 připadalo 10 530, tedy více než polovina, na
střední školy (z toho 5 654 na střední odborné školy a 4 876 na
gymnázia) a 8 491 na základní školy. Od roku 2007, v němž se
uskutečnilo 2 612 mobilit, počet mobilit průběžně narůstal, a to
až na 4 019 v roce 2012. Kategorie ostatní reprezentuje další
instituce zapojené do školního vzdělávání, které mohou rovněž vysílat své zaměstnance na zahraniční pobyty (školní inspekce, instituce
pro další vzdělávání pedagogů, neziskové organizace spolupracující
přímo se školami apod.).
Podprogram Comenius byl naplňován 7 různými aktivitami. V jejich
rámci se nejvíce zahraničních mobilit uskutečnilo v aktivitě multilaterálního Partnerství škol, a to 15 838. Individuální mobility žáků
uskutečňované v návaznosti na projekty partnerství byly realizovány
od roku 2010. Jejich počet je v porovnání s výjezdy v rámci projektů
nízký (90 výjezdů), nicméně v celoevropském měřítku se české školy
v tomto směru jeví jako velice aktivní.
Větší počty individuálních mobilit lze vysledovat u pedagogů
a dalších pracovníků ve školství, a to jak ve formě jejich dalšího
vzdělávání, tak ve formě asistentských pobytů v rámci jejich
počátečního vzdělávání. Celkově za období 2007–2012 v rámci
těchto aktivit vycestovalo 1 841 účastníků programu, nejvíce do
Spojeného království. Mezi další země, které byly pro individuální

vzdělávací výjezdy atraktivní, patřilo Irsko, Německo, Španělsko
a Francie. Postupný nárůst zájmu byl v letech 2007–2012 zaznamenán u výjezdů do Francie a Finska, naopak pokles zájmu lze
sledovat u Irska.

STRUKTURA ZAHRANIČNÍCH MOBILIT DLE TYPU VYSÍLAJÍCÍ
INSTITUCE V LETECH 2007–2012

DVPP 8 %
MP 78 %

MŠ 2 %
ZŠ 42 %

GYMNÁZIA 24 %

SŠ odborné 28 %

STRUKTURA ZAHRANIČNÍCH MOBILIT DLE AKTIVIT
PODPROGRAMU COMENIUS V LETECH 2007–2012
AS 1 %

Ostatní 3 %

VŠ+VOŠ 1 %

IMŽ 1 %

STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ INDIVIDUÁLNÍCH MOBILIT
DLE CÍLOVÉ ZEMĚ V LETECH 2007–2012
Ostatní 5 %
Spojené
království 49 %

REG 3 %
BP 9 %

Finsko 2 %
Francie 7 %
Irsko 10 %
Itálie 2 %
Malta 5 %

MP Partnerství škol multilaterální
BP
Partnerství škol bilaterální
DVPP	Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
AS
Asistentské pobyty
REG Partnerství Comenius Regio
IMŽ Individuální mobilita žáků
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Německo 7 %
Portugalsko 1 %
Rakousko 3 %
Španělsko 7 %
Švédsko 2 %

Erasmus
Projektové aktivity
Projekty v podprogramu Erasmus se dělí do 4 skupin. První jsou Projekty mobilit, v nichž převážně vysokoškolské
instituce realizují většinu mobilit studentů i pedagogů. Dále se jedná o Intenzivní jazykové kurzy před studiem či
stáží v zahraničí, Intenzivní programy, jež se zaměřují na krátkodobé cílené aktivity (workshopy, letní školy apod.),
a o spíše výjimečnou aktivitu Vytváření konsorcií. Projekty mobilit jsou dlouhodobě realizovány všemi veřejnými
vysokými školami a postupně se do nich zapojily státní i soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy. V akademickém roce 2012–2013 je do projektů mobilit podprogramu Erasmus zapojeno již 30 soukromých škol, avšak rozsah
jejich mobilit činí pouze 1/20 zapojení veřejných vysokých škol.

POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ DLE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
V AKADEMICKÝCH LETECH 2007–2013
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Celkem

Mobility

51

55

58

60

65

70

359

Intenzivní jazykové kurzy

7

9

10

14

15

14

69

Intenzivní programy

7

8

7

10

10

11

53

Konsorcia

1

1

1

1

1

2

7

POČET ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTŮ MOBILIT V JEDNOTLIVÝCH AKADEMICKÝCH LETECH
Veřejné VŠ
Státní VŠ
Soukromé VŠ

2007–2008

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

2012–2013

26

26

26

26

26

26

1

2

2

2

2

2

15

21

21

23

29

30

VOŠ

4

6

7

6

8

12

Konsorcia

0

1

1

1

1

2

Zahraniční mobility
Hlavní náplní projektů Erasmus jsou zahraniční mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol, a to formou
studijních pobytů či pracovních stáží. Pedagogové rovněž často vyjíždějí za účelem výuky na zahraničních
vysokých školách. Celkově se za období let 2007–2012 uskutečnilo 43 100 zahraničních mobilit. Převážná část
z nich připadala na veřejné vysoké školy (93 %), největší podíl přitom zaujímaly studijní pobyty studentů
(27 761). Celkový počet účastníků zahraničních mobilit vzrostl v uvedeném období o 28 %.
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POČTY ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH MOBILIT DLE TYPU ŠKOLY V LETECH 2007–2012
Veřejné vysoké školy
Státní vysoké školy
Soukromé vysoké školy
Vyšší odborné školy
Konsorcia
Celkem

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Celkem

7200

8076

7650

8440

8839

40205

16

67

77

73

94

327

275

403

380

503

582

2143

38

84

75

70

82

349

0

10

12

25

29

76

7529

8640

8194

9111

9626

43100

V rámci celkového počtu zahraničních mobilit podprogramu Erasmus (43 100 výjezdů) zaujímají největší podíl
studijní pobyty a pracovní stáže studentů, kterých bylo v období 2007–2012 realizováno 31 044. To činí 72 %
z celkového počtu výjezdů. Doba trvání studijních pobytů se pohybuje od 3 až do 12 měsíců. Pracovní stáže
studentů jsou méně časté. Ve stejném období jich bylo realizováno 3 283 (necelých 8 % z celkového počtu
výjezdů). Mezi pedagogy vysokých škol vykazují větší podíl výukové pobyty na zahraničních vysokých školách,
kterých se ve sledovaném období uskutečnilo 9 858 (23 % z celkového počtu výjezdů).

POČET ZAHRANIČNÍCH MOBILIT DLE ÚČASTNÍKŮ A TYPU ZAHRANIČNÍHO POBYTU V LETECH 2007–2012

7000
6000
5000
4000
3000
2007–2008

2000

2008–2009
2009–2010

1000

2010–2011
2011–2012

0
Počet studijních
pobytů
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Počet pracovních
stáží studentů

Počet školení
zaměstnanců

Počet výukových
pobytů

Z hlediska oborů, o které studenti při svých studijních pobytech projevují největší zájem, byly po celé sledované období
nejoblíbenější sociální vědy, obchod a právo, humanitní vědy
a umění, průmysl a věda, včetně matematiky. Naopak na
okraji zájmu se pohybovaly služby, zemědělství, veterinářství
a vzdělávání. Obory, o něž mají při studijních pobytech zájem,
volí studenti v souladu s tím, jaké obory studují na domácích
školách.
Oproti tomu je struktura oborů pracovních stáží studentů
výrazně odlišná a zahrnuje velké množství nejrůznějších oborů.
Největší zájem o stáže se soustřeďuje do vědeckých a technických oborů, ve kterých studenti pociťují nejvýraznější deficity
v možnostech kvalitních stáží v České republice. Část ostatní
zahrnuje širokou škálu oborů od administrativy, veřejné správy,
zemědělství přes průmysl, stavebnictví po ubytovací služby atd.
Výukové pobyty pedagogů, které tvoří zásadní podíl na mobilitách zaměstnanců vysokých škol, v zásadě kopírují strukturu
oborů nejčastěji volených také studenty pro jejich studijní
pobyty – jedná se tedy hlavně o humanitní vědy, umění,
sociální vědy, obchod a právo.

STRUKTURA STUDIJNÍCH POBYTŮ DLE
OBORŮ STUDIA V LETECH 2007–2012
Ostatní 7 %
Vzdělávání 5 %

Věda 10 %

Průmysl 12 %

Humanitní vědy 22 %

STRUKTURA PRACOVNÍCH STÁŽÍ STUDENTŮ DLE
OBORŮ NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE V LETECH 2007–2012

Ostatní 43 %

Sociální vědy, obchod
a právo 37 %

Zdraví 7 %

STRUKTURA VÝUKOVÝCH POBYTŮ PEDAGOGŮ DLE OBORŮ
VÝUKY NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ V LETECH 2007–2012
Ostatní 9 %

Věda, technika 14 %

Humanitní vědy 25 %
Zdraví 6 %

Vzdělávání 9 %

Zdraví 12 %

Vzdělání 11 %
Průmysl 14 %

Administrativa 9 %

Umění, zábava 11 %

Věda 16 %

Sociální vědy 21 %
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Při pohledu na strukturu nejnavštěvovanějších zemí lze u studentů vysokých škol pozorovat v rámci celého období největší zájem
o studium i pracovní stáže v Německu, ve Francii, Španělsku a Spojeném království. Tyto země jsou následovány Rakouskem
a Finskem. Naopak nejméně výjezdů se uskutečnilo do Pobaltí, Rumunska, na Kypr a Maltu. U posledních dvou zemí je navíc
zájem limitován nabízenými možnostmi studia. Více než 80 % všech studentských mobilit se uskuteční do zemí uvedených
v následující tabulce.
NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ V RÁMCI STUDENTSKÝCH MOBILIT V LETECH 2007–2012
Německo

2007–2008

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

Celkem

1 080

972

909

947

1 046

4 954

Francie

724

768

701

724

805

3 722

Španělsko

476

574

601

685

721

3 057

Spojené království

462

527

532

572

552

2 645

Finsko

348

372

326

338

381

1 765

Rakousko

297

341

352

334

352

1 676

Portugalsko

254

272

290

352

372

1 540

Itálie

258

256

245

234

259

1 252

Nizozemsko

237

226

241

267

253

1 224

Belgie

185

229

241

262

276

1 193

Švédsko

168

211

214

231

236

1 060

Dánsko

172

201

215

210

207

1 005

STRUKTURA CÍLOVÝCH ZEMÍ STUDENTSKÝCH MOBILIT V LETECH 2007–2012
Německo 16 %
Ostatní 19 %

Francie 12 %
Dánsko 3 %

Švédsko 13 %

Španělsko 10 %

Belgie 4 %

Spojené království 9 %

Nizozemsko 4 %
Itálie 4 %
Portugalsko 5 %
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Finsko 6 %
Rakousko 5 %

Atraktivita jednotlivých zemí, pokud jde
o počet mobilit zaměstnanců vysokých
škol, se od údajů týkajících se studentů
liší. Hlavní rozdíl je pravděpodobně
způsoben jazykovými schopnostmi
pedagogů. Vliv může mít samozřejmě
i nabídka umístění ze zahraničních
vysokých škol. Nejnavštěvovanější zemí
se tak stává Slovensko, kde jazyková
bariéra neexistuje, a země, kde se běžně
hovoří anglicky, případně německy. Do
vpravo uvedených 10 zemí vycestovalo
74 % ze všech zaměstnanců vysokých
škol, kteří se mobilit zúčastnili.

NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ V RÁMCI MOBILIT ZAMĚSTNANCŮ
VYSOKÝCH ŠKOL V LETECH 2007–2011
2007–2008

2008–2009

2009–2010

2010–2011

Celkem

Slovensko

252

396

348

466

1 462

Německo

280

324

272

286

1 162

Polsko

162

234

183

253

832

Francie

169

175

168

166

678

Španělsko

130

168

159

217

674

Spojené království

123

158

129

192

602

86

115

115

120

436

Turecko
Finsko

97

130

97

100

424

Portugalsko

81

130

81

92

384

Itálie

83

101

83

105

372

STRUKTURA CÍLOVÝCH ZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÝCH ŠKOL V LETECH 2007–2012
Slovensko 15 %
Ostatní 27 %

Německo 12 %

Itálie 4 %
Portugalsko 4 %
Polsko 9 %

Finsko 4 %
Turecko 5 %
Spojené království 6 %

Francie 7 %
Španělsko 7 %
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Leonardo da Vinci
Projekty
Projekty v podprogramu Leonardo da Vinci se dělí na Projekty mobility, Projekty partnerství a Multilaterální projekty/Přenos inovací. Největší podíl tvoří Projekty mobility, méně zastoupené jsou Projekty partnerství a projekty
Přenosu inovací zaměřené na spolupráci institucí působících v odborném vzdělávání.
V letech 2007–2012 bylo realizováno celkem 992 Projektů mobility, nejvíce se do nich zapojily střední odborné
školy (61 %). Vysoké školy vzhledem k možnosti realizovat mobility v podprogramu Erasmus, využívaly podprogram Leonardo da Vinci jen minimálně (3,6 %). Vyšší odborné školy, které jsou velmi často propojeny se středními
odbornými školami, využívají Projekty mobility v podprogramu Leonardo da Vinci častěji (16 %) než v podprogramu Erasmus.
POČET REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MOBILIT DLE TYPŮ PŘÍJEMCŮ V LETECH 2007–2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

110

68

95

98

97

132

VOŠ

27

23

20

22

39

32

Podniky

12

9

10

11

13

20

8

3

4

5

9

8

1

1

3

SOŠ

VŠ
Instituce dalšího vzdělávání
Ostatní
Celkový součet

2
18

14

14

17

22

27

175

119

143

154

181

222*

* Číslo je proměnlivé, v době tvorby publikace nebyly všechny projekty ukončeny.

Za období let 2008–2012 se v České republice realizovalo 141 Projektů partnerství. Do těchto projektů byly nejvíce
zapojeny nestátní neziskové organizace (NNO) a podniky.
STRUKTURA ORGANIZACÍ, PODÍLEJÍCÍCH SE NA PARTNERSKÝCH
PROJEKTECH V LETECH 2008–2012
NNO 37 %

SOŠ 20 %

VOŠ 8 %

VŠ 9 %
Instituce dalšího
vzdělávání 3 %
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Podniky 23 %

České instituce se v letech 2007–2012 podílely
jako koordinátoři na 34 multilaterálních projektech přenosu inovací. Do tohoto typu projektů
se nejvíce zapojily vysoké školy (9), dále pak
podniky a sociální partneři (8), instituce odborného vzdělávání (6), neziskové organizace
(4) a konzultační firmy (4). Nejvíce českých organizací zapojených do multilaterálních projektů
sídlí v Praze (16). Nejvyhledávanějšími partnery
byly instituce z Německa (18), Slovenska (16)
a Irska (11). Celkově se na multilaterálních projektech přenosu inovací s českým koordinátorem
podílelo 168 partnerských organizací.

Zahraniční mobility
V rámci 992 Projektů mobility se v letech 2007–2012 doposud uskutečnilo celkem 16 250 mobilit (výjezdů do zahraničí) žáků, studentů,
pracovníků v odborném vzdělávání a osob na trhu práce. Největší podíl mobilit zaujímali žáci a studenti (80 %), kteří vyjeli do 29 evropských
zemí. Na celkovém počtu mobilit se podíleli pracovníci v odborném vzdělávání 14 % a osoby na trhu práce 6 %, tito dohromady navštívili
celkem 25 zemí. Nejnavštěvovanější zemí u žáků, studentů a pracovníků v odborném vzdělávání bylo Německo. Druhou nejnavštěvovanější
zemí bylo pro žáky a studenty Slovensko, pracovníci v odborném vzdělávání pak preferovali Spojené království. Osoby na trhu práce nejčastěji
vyjely do Spojeného království, Německa a Španělska. Účastníci však navštívili například i Maltu, Lucembursko, Kypr, Chorvatsko a Turecko.

NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ V RÁMCI MOBILIT ŽÁKŮ
A STUDENTŮ V LETECH 2007–2012

NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ V RÁMCI MOBILIT
PRACOVNÍKŮ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ V LETECH 2007–2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

Německo

745

792

890

767

814

473

4481

Slovensko

286

161

351

325

548

192

1863

Země

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

Německo

97

115

71

20

43

44

390

Spojené království

51

66

28

35

43

12

235

Země

82

54

155

292

317

434

1334

Itálie

38

53

30

50

33

26

230

Itálie

162

162

282

172

210

110

1098

Španělsko

26

50

17

65

7

35

200

Španělsko

122

108

111

150

96

101

688

Slovensko

65

37

7

32

31

23

195

Rakousko

131

55

72

87

84

43

472

Francie

29

15

7

29

28

8

116

Francie

68

94

56

128

45

54

445

Irsko

11

15

17

21

42

106

Polsko

33

82

53

94

35

54

351

Švédsko

16

30

4

19

36

Nizozemí

48

55

53

53

18

42

269

Rakousko

23

20

17

15

19

94

Finsko

30

49

26

26

50

62

243

Portugalsko

8

25

6

39

8

86

Spojené království

105

NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÉ ZEMĚ V RÁMCI MOBILIT OSOB
NA TRHU PRÁCE V LETECH 2007–2012
Země

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

Spojené království

25

17

40

77

62

76

297

Německo

36

10

14

37

40

10

147

Španělsko

27

8

8

17

35

28

123

Irsko

16

22

14

24

23

21

120

9

12

15

20

60

Francie

4

Nizozemí

10

5

4

10

1

35

Rakousko

7

5

8

8

1

29

Polsko

2

12

1

12

Belgie

3

6

3

11

Slovensko

5

15

3

1

27
2

25
19
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STRUKTURA CÍLOVÝCH ZEMÍ MOBILIT ŽÁKŮ, STUDENTŮ, PRACOVNÍKŮ
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I OSOB NA TRHU PRÁCE V LETECH 2007–2012

Více než 80 % všech výjezdů se uskutečnilo do 8 nejžádanějších
evropských zemí. Mezi nimi výrazně převažují výjezdy do
Německa, následovány Slovenskem a Spojeným královstvím.
Výjezdy v rámci Projektů mobility jsou zaměřeny na nejrůznější
obory činnosti, přičemž jsou žáci a studenti nejčastěji zařazeni
na odborné stáže v oboru ubytování, stravování, pohostinství,
zdravotnictví a sociální péče (16 %). Pracovníci v odborném
vzdělávání, stejně jako osoby na trhu práce, absolvují odbornou
stáž nejčastěji v oboru vzdělávání (48 % a 28 %). Počet výjezdů
u pracovníků v odborném vzdělávání se ve sledovaném období
snížil ze 760 na 181. Hlavní pokles byl zaznamenán u vzdělávání,
zatímco specifické odborné obory mírně rostly.

Ostatní 18 %
Německo 32 %

Polsko 3 %
Rakousko 4 %
Francie 4 %

Španělsko 6 %
Slovensko 13 %

Itálie 8 %
Spojené království 12 %

NEJČASTĚJI ZVOLENÉ OBORY ODBORNÝCH STÁŽÍ V LETECH 2007–2011
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Žáci a studenti
179

75

290

145

376

233

Zdravotní a sociální péče

Ubytování, stravování a pohostinství

48

43

156

105

303

99

Zemědělství, lesnictví a rybářství

74

7

98

65

113

91

4

15

9

20

112

131

25

11

21

58

72

68

Vzdělávání

417

360

36

73

45

40

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

5

1

Administrativní, kancelářské a podpůrné činnosti
Obchod; opravy a údržba motorových vozidel
Pracovníci v odborném vzdělávání

178

21

Zdravotní a sociální péče

48

11

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

18

Architekt. a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

12
33

2

21

14

6

21

8

12

12

19

29

13

31

36

73

45

40

Osoby na trhu práce
Vzdělávání
Architekt. a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

17

12

19

21

13

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

23

5

14

6

21

8

Ubytování, stravování a pohostinství

14

29

3

11

11

3

5

5

4

33

2

Zdravotní a sociální péče
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62

Mobility (výjezdy do zahraničí) sice nejsou hlavní náplní Projektů partnerství,
přesto se i v těchto projektech vyskytují. Celkem se v letech 2008–2012
v rámci Projektů partnerství realizovalo 2 075 mobilit (výjezdů). Vzhledem
k tomu, že tento typ projektů realizují nejvíce pražské instituce, rovněž počet
mobilit v jejich projektech je nejvyšší (619). Druhý v pořadí je region Moravskoslezsko (349). Při zkoumání počtu mobilit vztaženému k počtu obyvatel
je však region Severovýchod aktivnější než region Moravskoslezsko. Na této
aktivitě se výrazně podílí Pardubický kraj.

POČET MOBILIT NA 100 000 OBYVATEL V PARTNERSKÝCH
PROJEKTECH DLE NUTS 2 V LETECH 2007–2012
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Grundtvig
Projektové aktivity
Projekty v podprogramu Grundtvig zahrnují projekty partnerství, dobrovolnické projekty a workshopy. Ve sledovaném období 2007–2012 se uskutečnilo celkem 267 partnerských projektů, v jejichž rámci odjelo do zahraničí
více než 3 000 vzdělavatelů dospělých a dospělých studentů. Od roku 2009 bylo realizováno 8 dobrovolnických
projektů, prostřednictvím nichž vycestovalo do zahraničí 43 českých dobrovolníků starších 50 let. Kromě toho bylo
realizováno 29 workshopů. Převážnou většinu projektů v podprogramu Grundtvig realizují neziskové organizace,
přičemž do projektů partnerství se významněji zapojují rovněž instituce dalšího vzdělávání a školy.

STRUKTURA PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ DLE TYPU INSTITUCE PŘÍJEMCE V LETECH 2007–2012

Ostatní 13 %

Školy 14 %

Asociace 4 %

Instituce dalšího
vzdělávání 23 %

Neziskové organizace 46 %
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Zahraniční mobility

STRUKTURA CÍLOVÝCH ZEMÍ DLE REALIZOVANÝCH MOBILIT
V PARTNERSKÝCH PROJEKTECH V LETECH 2007–2012

Celkově se v rámci podprogramu Grundtvig v období
2007–2012 uskutečnilo více než 3000 mobilit účastníků
partnerských projektů, 43 mobilit dobrovolníků ve věku
50+ a 329 individuálních mobilit vzdělavatelů dospělých
(vzdělávací kurzy, pracovní stáže, asistentské pobyty,
konference). Nejnavštěvovanějšími zeměmi ze strany
vzdělavatelů dospělých byly (stejně jako v podprogramu
Leonardo da Vinci) Spojené království a Německo.
81 % zájemců se soustředilo do 9 zemí.

Ostatní 19 %
Spojené království 34 %

Kypr 2 %
Dánsko 2 %
Malta 4 %
Řecko 4 %

Při bližším pohledu na tematické oblasti, kterých se
mobility vzdělavatelů dospělých týkaly, lze vypozorovat převažující zájem o oblast didaktiky a metodologie výuky jazyků a dále o interkulturní vzdělávání.

Španělsko 7 %
Německo 12 %
Francie 8 %
Itálie 8 %

STRUKTURA TEMATICKÝCH OBLASTÍ ODBORNÝCH STÁŽÍ V PARTNERSKÝCH
PROJEKTECH V LETECH 2007–2012

Ostatní 8 %
Aktivní občanství 3 %
Didaktika 25 %

Jazykový kurz 5 %
Projektový
management 5 %
Sociální inkluze 6 %

Využití nových
technologií v dalším
vzdělávání 7 %

Management dalšího
vzdělávání 10 %

Metodologie
výuky jazyků 19 %
Interkulturní
vzdělávání 12 %
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Průřezový program
V období 2007–2012 bylo realizováno
469 zahraničních studijních návštěv tvůrců
vzdělávacích politik. Studijní návštěvy
odborníků na vzdělávání jsou zaměřeny
na všeobecné i odborné vzdělávání. 80 %
všech studijních návštěv se uskutečnilo
ve 14 evropských zemích. Největší
zájem byl o Spojené království, druhou
nejnavštěvovanější zemí bylo Turecko.
Každý rok se studijních návštěv účastní
zhruba 80 českých odborníků na vzdělávací
politiku.

STRUKTURA STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV DLE CÍLOVÉ ZEMĚ V LETECH 2007–2012
Dánsko 3 %
Finsko 5 %
Francie 4 %

Ostatní 21 %

Irsko 4 %
Itálie 5 %

Německo 7 %
Spojené
království
13 %

Polsko 4 %
Portugalsko 6 %

Turecko 9 %

Rakousko 4 %
Švédsko 4 %

POČET STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV DLE REGIONU
ČESKÉHO ÚČASTNÍKA V LETECH 2007–2012

180

Nejvíce českých odborníků, kteří se
zúčastnili studijních cest, pocházelo
z Prahy. Z ostatních regionů ČR
vyjíždělo zhruba 10 % celkového
počtu. Nejmenší počet výjezdů byl
zaznamenán v regionu Severozápad, kde z Karlovarského kraje
vyjeli pouze 2 odborníci.
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Řecko 3 %

Španělsko 8 %

V roce 2009 Evropská komise vyhlásila 8 tematických okruhů pro
Průřezový program. Po diskusi mezi odborníky bylo v roce 2011
vyhlášeno 5 revidovaných tematických okruhů, které jsou dosud
platné.

STRUKTURA VYBRANÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV
V LETECH 2009–2010
TO8 2 %
TO7 7 %

Tematické okruhy 2009–2010

TO1 36 %

TO6 4 %

TO1 – Klíčové kompetence pro všechny
TO2 – Zlepšování přístupu, rovných příležitostí, kvality a efektivity
ve vzdělávání a odborné přípravě
TO3 – Udržování atraktivnosti výuky a zlepšování kvality
managementu
TO4 – Vzdělávání a příprava pro zaměstnanost
TO5 – Implementace společných evropských nástrojů, principů
a rámců pro celoživotní učení, včetně celoživotního
poradenství
TO6 – Trendy a výzvy ve strategiích celoživotního učení
TO7 – Rozvoj vzdělávacích komunit zahrnujících všechny aktéry
TO8 – Propagace příhraniční spolupráce v celoživotním učení

TO5 4 %

TO4 12 %

TO3 13 %

Tematické okruhy 2011+
TO1 – Posílení spolupráce mezi světem vzdělávání a světem práce
TO2 – Podpora počátečního i dalšího odborného vzdělávání
učitelů, lektorů a manažerů vzdělávacích institucí
TO3 – Podpora získávání klíčových kompetencí prostřednictvím
systému vzdělávání a školení
TO4 – Podpora sociální inkluze a genderové rovnosti
ve vzdělávání, včetně integrace imigrantů
TO5 – Rozvoj strategií celoživotního učení a mobility

TO2 22 %

STRUKTURA VYBRANÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ STUDIJNÍCH
NÁVŠTĚV V LETECH 2011–2012

TO5 9 %
TO4 6 %

TO1 33 %

Další aktivitou Průřezového programu je Evropská jazyková cena
Label. Toto ocenění má za cíl podpořit nové a výjimečné aktivity
v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou
veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do
jazykové výuky. Do soutěže bylo v letech 2007–2012 v České
republice přihlášeno 206 jazykových projektů a 58 učitelů jazyků.
Ocenění Evropská jazyková cena Label získalo v tomto období 39
projektů a ocenění Evropský učitel jazyků roku celkem 17 učitelů.
TO3 36 %
TO2 16 %
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Přípravné návštěvy
Přípravné návštěvy jsou realizovány ve všech čtyřech hlavních podprogramech Programu celoživotního učení – Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci a Grundtvig. Jejich účelem je navázat spolupráci s potenciálními partnery na kontaktním semináři nebo dohodnout a připravit partnerský projekt s konkrétní zahraniční institucí. Ve sledovaném období bylo realizováno celkem 566 přípravných návštěv, z nichž 30 se uskutečnilo
na českém území. Nejvíce přípravných návštěv v podprogramu Comenius uskutečnily základní školy, střední odborné školy a gymnázia (94 %),
v podprogramu Erasmus to byly vysoké školy (95 %), v podprogramu Leonardo da Vinci střední a vyšší odborné školy (71 %) a v podprogramu
Grundtvig neziskové organizace a instituce dalšího vzdělávání (66 %).
POČET ÚČASTNÍKŮ PŘÍPRAVNÝCH NÁVŠTĚV DLE PODPROGRAMŮ V LETECH 2007–2012
Podprogram

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

COMENIUS

43

76

56

54

42

55

326

0

1

8

6

5

0

20

LEONARDO

13

18

23

24

27

37

142

GRUNDTVIG

25

17

17

5

7

7

78

Celkem

81

112

104

89

81

99

566

ERASMUS

POČET PŘÍPRAVNÝCH NÁVŠTĚV DLE CÍLOVÉ ZEMĚ V LETECH 2007 -2012
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Přípravné návštěvy byly realizovány ve 30 evropských zemích, největší zájem byl tradičně o Německo, Spojené království a také o Turecko.
V roce 2012 se uskutečnily i první 2 přípravné návštěvy v Chorvatsku.
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Mobility zahraničních účastníků do České republiky
Kromě projektů partnerství a mobilit českých účastníků do zahraničí je součástí Programu celoživotního učení také přijímání zahraničních hostů
v institucích v České republice. Mobility zahraničních účastníků se realizují ve všech částech programu.
Do České republiky v rámci podprogramu COMENIUS přijelo v rámci asistentských pobytů a individuálních mobilit žáků v období 2007–2012
celkem 193 zahraničních žáků a budoucích pedagogů. Nejvíce (53) jich přicestovalo z Francie, dále pak ze Španělska (32), Turecka (19), Itálie
(18) a Německa (16).
POČET PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍKŮ PODPROGRAMU COMENIUS
DO ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYSÍLAJÍCÍ ZEMĚ V LETECH 2007–2012
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Největší počet účastníků přijíždějících do České republiky vykazuje podprogram ERASMUS. Vysokoškolští studenti i učitelé v dnešní době
považují studium i výuku v zahraničí za běžnou součást vzdělávacího procesu a díky podpoře z podprogramu Erasmus počet výjezdů roste.
V letech 2007–2010 přicestovalo na studijní či pracovní pobyt do České republiky 12 506 studentů a 4 312 vysokoškolských pracovníků.
Nejvíce studentů přijelo ze Španělska (1 581), Francie (1 481), Polska (1 422), Německa (1 228) a z Turecka (1 006). Nejvíce vysokoškolských
pracovníků přicestovalo z Polska (852), Slovenska (682), Německa (416) a Francie (354).
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POČET PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍKŮ PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI
DO ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYSÍLAJÍCÍ ZEMĚ (V %) V LETECH 2007–2011

Něme

V rámci Projektů mobility podprogramu LEONARDO DA VINCI přijelo
v letech 2007–2011 ze zahraničí do
České republiky 5 882 osob. Největší
podíl přijíždějících do České republiky
činily osoby v počátečním odborném
vzdělávání (3 933), méně bylo osob
na trhu práce (1 130), nejméně bylo
pracovníků v odborném vzdělávání
(819). Co se týče vysílajících zemí,
nejvíce bylo zastoupeno Slovensko
(66), Německo (56) a Španělsko (47).

V rámci podprogramu GRUNDTVIG přicestovalo v letech 2009–2012 do České republiky 393 dospělých osob. Většina (354) se účastnila
workshopů pořádaných v České republice, jen malá část (39) navštívila Českou republiku v rámci dobrovolnických projektů zaměřených
na věkovou skupinu 50+. Nejvíce osob přicestovalo ze Slovenska (49), Německa (41) a Polska (38).
POČET PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍKŮ PODPROGRAMU GRUNDTVIG
DO ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYSÍLAJÍCÍ ZEMĚ V LETECH 2007–2012
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Na studijní návštěvy v rámci PRŮŘEZOVÉHO PROGRAMU přijelo v letech 2007–2012 do České republiky 362 osob působících v oblasti
vzdělávacích politik, a to z 30 evropských zemí. Nejvíce odborníků na vzdělávání přicestovalo z Turecka (45), Španělska (43) a Spojeného
království (37).

POČET PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍKŮ STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV
DO ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYSÍLAJÍCÍ ZEMĚ V LETECH 2007–2012
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III. ERASMUS V NÁZORECH
Přehled vybraných zjištění
dotazníkového šetření
absolventů pobytů Erasmus
Statistické údaje Programu celoživotního učení jsou doplněny
informacemi a názory nejpočetnější skupiny českých účastníků
zahraničních mobilit – účastníků pobytů Erasmus. Dotazníkové
šetření absolventů studijních pobytů a pracovních stáží bylo
realizováno v období od 12. února do 12. března 2013. Jako
respondenti byli osloveni absolventi studijního pobytu nebo
pracovní stáže v letech 2004 až 2012. Oslovení probíhalo
s využitím databáze NAEP a také prostřednictvím jednotlivých
vysokých škol. Elektronický webový dotazník vyplnilo celkem
2 530 respondentů.
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Největší podíl dotázaných uskutečnil Erasmus výjezd do Německa
(14,5 %), následovaly Francie (12,5 %) a Španělsko (11,1 %).
Třetina (33,9 %) dotázaných uvedla, že již kromě Erasmus pobytu
absolvovala i nějaký jiný zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž.

DO JAKÉHO STÁTU SE USKUTEČNIL ERASMUS VÝJEZD

Německo 15 %

Většina dotázaných uspěla při žádosti o Erasmus pobyt napoprvé,
opakovaně se hlásilo jen 4,5 % z nich. Pro 81,8 % respondentů šlo
o pobyt či stáž v zemi, o kterou měli dlouhodobě největší zájem.
O pobyt či stáž ve škole/organizaci, o kterou měli dlouhodobě
největší zájem, se jednalo v případě 68,5 % dotázaných.
Pouze necelá polovina respondentů uvedla (46,8 %), že jim poskytnuté stipendium stačilo na zaplacení základních potřeb (strava,
ubytování, studijní materiály). Vedle stipendia byl Erasmus pobyt
nejčastěji ještě navíc hrazen buď z peněz od rodičů a z vlastních
úspor (45,5 %), nebo pouze z peněz od rodičů (15,7 %), případně
pouze z vlastních úspor (15,7 %).
Za důležité považujeme následující zjištění: V situaci, kdy by bylo
možné se spolehnout pouze na stipendium a nebylo by možné
počítat ještě s dalšími finančními zdroji (peníze od rodičů, vlastní
úspory), by o Erasmus pobytu uvažovalo jen 61,5 % respondentů.
Za pozitivní zjištění lze naopak považovat to, že odpovědi dotázaných se neliší v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání
vzdělanějšího z rodičů (61,8 % vysokoškolské, 60, 7 % středoškolské
s maturitou a 66,1 % středoškolské s výučním listem) ani v závislosti
na statusu povolání rodičů.
Výše poskytnutého stipendia se liší podle cílových států a podle
roku výjezdu. V akademickém roce 2012/13 se měsíční stipendia na
studijní pobyt pohybovaly v rozmezí mezi 226 a 583 €. U pracovních
stáží to bylo mezi 323 a 806 €. V rámci skupiny respondentů bylo
nejčastěji zaznamenáno měsíční stipendium ve výši 551 € a více.
V následujícím grafu je pak navíc uveden přehled výše průměrných
celkových nákladů na zajištění nutných výdajů.

Francie 12 %

Ostatní 38 %

Španělsko 11 %

Turecko 4 %
Finsko 5 %
Portugalsko 6 %

Spojené království 9 %

ROZLOŽENÍ ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „ODHADNĚTE PROSÍM (V EURECH)
SVÉ PRŮMĚRNÉ CELKOVÉ MĚSÍČNÍ NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NUTNÝCH VÝDAJŮ
– STRAVY, UBYTOVÁNÍ, MÍSTNÍHO CESTOVNÉHO, STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ.“
do 250 €
4%
551 € a více
28 %

451 až 550 €
27 %

251 až 350 €
15 %

351 až 450 €
26 %
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Jak ukazuje následující graf, nejsilnější motivací pro Erasmus pobyt byl zájem zkusit žít v jiné zemi. Nejslabší motivací byla dobrá zkušenost
někoho známého.

ROZLOŽENÍ ODPOVĚDÍ NA OTÁZKU: „JAKÁ BYLA VAŠE MOTIVACE PRO PODÁNÍ
ŽÁDOSTI A USKUTEČNĚNÍ ERASMUS POBYTU (DLE OBLASTÍ MOTIVACE)?“

Zájem o budoucí lepší pracovní upratnění

88,9

Zájem o seznámení se s lidmi z jiné země

91,6

Zájem o seznámení se s jinou kulturou

90,6

Zájem o zlepšení znalostí cizího jazyka
Zájem o rozšíření odborných znalostí týkajících
se oboru studia/práce v ČR

NE

78,6
97,1

Zájem o zkušenost se životem v jiné zemi
60,3

Dobrá zkušenost někho známého
0%
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ANO

95,3

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Vybrané komentáře účastníků dotazníkového šetření
• Pokud to lze, tak domluvit bydlení, kde bude míň Čechů, jinak to nenutí používat tak moc cizí řeč.
• Ať nikdo neváhá a vyjede, je to skvělá příležitost, kterou už po studiích člověk jen tak nedostane.
•	Byla to vynikající životní zkušenost. Díky získaným jazykovým a sociálním dovednostem jsem získal
vynikající práci v mezinárodní společnosti.
• Bylo to jak osobně, tak odborně to nejlepší v rámci mého doktorského studia.
•	Bylo to skvělé jak pro mou profesi, tak pro zkušenosti v praktickém životě. Jsem velice vděčná,
že jsem se projektu mohla zúčastnit a nikdy na to nezapomenu.
•	Další studijní stáž jsem dokončila včera a dnes jsem nastoupila na pracovní pobyt. Až zpětně dokážu
ocenit, jak jednoduchá byla administrativa spojená s Erasmem, za což moc děkuji.
•	Díky pracovní stáži jsem získala spoustu kontaktů na významné osoby z oboru mého studia. Stáž
mi pomohla při hledání práce v České republice, do které jsem nastoupila krátce po ukončení pra
covní stáže.
• Díky za umožnění studia v zahraničí! Je to cenná zkušenost. Našla jsem tam mimo jiné partnera.
•	Domnívám se, že každý student vysoké školy by měl vycestovat minimálně na jeden semestr – ať
už na pracovní stáž, nebo za studiem. Jednalo se o velmi obohacující zkušenost – možná ani ne tak
v profesním vzdělání, jak v sociálním životě.
•	Doporučuji i dříve narozeným studentům doplňujícím si vzdělání při zaměstnání. Jsem velmi vděčná
mé fakultě (FŽP UJEP), že mi umožnila studijní pobyt absolvovat. Dodnes z něj čerpám.
•	Erasmus byl nejlepší etapou mého života, rozhodně to nebyly prázdniny, jak někdo tvrdí, práce jsme
tam měli někdy až nad hlavu, ale většinou jsme to zvládli, i když studijní výsledky nebyly zrovna dobré.
•	Erasmus byl pro mě velice dobrou zkušeností. Díky tomuto pobytu jsem zjistila, že bych mohla
v budoucnu pracovat v zahraničí.
•	Erasmus byla výzva, která za to stála. Díky pobytu jsem získala větší jistotu v angličtině a také
sebedůvěru, pocit, že se o sebe dokážu postarat sama i stovky kilometrů od domova.
• Erasmus je nejlepší program na propojení Evropy.
•	Erasmus je velmi obohacující zkušenost, dozvěděla jsem se i hodně sama o sobě. Otevřely se mi
nové pohledy na život, svět i mou budoucnost.
• Erasmus pro mě byl začátek mého dalšího směřování a uvědomění si, co vlastně chci.
• Je příjemné mít možnost využít jak pracovní stáž v rámci Erasmu, tak studijní pobyt.
•	Jet na Erasmus bylo moje nejlepší životní rozhodnutí. Po návratu jsem se začal dívat na věci
odlišným způsobem. Pobyt mi otevřel oči a naučil mě postarat se sám o sebe. Každému tento
program doporučuji.
•	Přeji každému, aby měl možnost se Erasmu zúčastnit. Pro mě osobně bylo největším přínosem
získání nových obzorů, osamostatnění se a v neposlední řadě možnost porovnat způsob výuky
i život vůbec s ČR.

/ 53

IV. PROGRAMY PRO JEDNOTLIVÉ PŘÍJEMCE
Přehled zapojení
pro instituce a jednotlivce
Přestože došlo v období 2007–2013 k určitému zjednodušení
mezi podprogramy, jejich počet a specifické zaměření mohly
být příčinou složitější orientace pro potenciální účastníky aktivit programu. Tato část publikace provede čtenáře jednotlivými podprogramy z pohledu žadatele o podporu. Do Programu
celoživotního učení se totiž mohly zapojit různé cílové skupiny
od jednotlivců po instituce a ambicí této kapitoly je přispět
ke zpřehlednění možností každé z těchto cílových skupin.
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Střední
všeobecné
vzdělávání

Základní
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program

- Comenius
- Průřezový program

Předškolní
vzdělávání

Střední
odborné
vzdělávání

- Comenius
- Průřezový program

- Leonardo da Vinci
- Comenius
- Průřezový program

Osoby
starší 18 let
- Grundtvig
- Leonardo da Vinci
- Comenius
- Průřezový program

Vysokoškolské
vzdělávání
- Erasmus
- Leonardo da Vinci
- Comenius
- Průřezový program

Vyšší
odborné
vzdělávání
- Erasmus
- Leonardo da Vinci
- Průřezový program
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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Možnosti zapojení do Programu
celoživotního učení
Předškolní vzdělávání je podporováno zejména podprogramem Comenius, který je specificky zaměřen na žáky a studenty (včetně předškolních věkových kategorií) a na pedagogické pracovníky. Opomenout nelze ani Průřezový program,
který je zacílen na spolupráci a inovace, oblast jazyků, oblast
informačních a komunikačních technologií a šíření a využívání výsledků projektů v praxi. Pro mateřské školy by v rámci
Průřezového programu mohla být zajímavá účast v soutěži
Evropská jazyková cena Label, která oceňuje inovativní
projekty nebo aktivity z oblasti jazykového vzdělávání.

Konkrétní příklad aktivity
Do podprogramu Comenius se zapojila 1. Mateřská škola
Karlovy Vary, která spolupracovala s mateřskou školou ve švédském Katrineholmu. V rámci aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnily pracovní stáže pedagogických
Základní
pracovnic školy – zapojily se na týden do běžných pracovních
povinností švédských učitelek v mateřských školách vzdělávání
formou
jejich stínování (job shadowing).
- Comenius

- Průřezový program

Předškolní
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program
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ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Možnosti zapojení do Programu
celoživotního učení
Účastníci základního vzdělávání mají možnost zapojit se do
několika podprogramů. Jedná se zejména o podprogram
Comenius, který je mj. zaměřen na podporu žáků i pedagogických pracovníků základních škol. Dalším podprogramem,
který může sloužit jako rámec pro podporu a motivaci učitelů,
je Průřezový program. Ve vztahu ke všeobecnému základnímu školství se pak jedná zejména o jeho decentralizovanou
aktivitu Evropská jazyková cena Label.

Konkrétní příklady projektů
Do podprogramu Comenius se zapojila Základní škola v Dubu
nad Moravou. Cílem bylo rozšířit jazykové schopnosti a dovednosti žáků školy a zlepšit jejich komunikaci v anglickém jazyce.
Škola v rámci projektu spolupracovala se třemi zahraničními
školami: z Polska, Maďarska a Rumunska.
Druhým příkladem může být ocenění Evropský učitel jazyků roku
2010, které bylo uděleno paní Haně Nápravníkové především
za přístup k výuce předškoláků a školáků do 10 let a za mimořádné osobní nasazení. Škola, ve které Hana Nápravníková
pracuje, tedy Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna v Praze, získala za přístup
Základní
k výuce německého jazyka Evropskou jazykovou
cenu Label
2005. Za spektrum doplňujících aktivit získalo
v roce 2007
vzdělávání
tutéž cenu rovněž občanské sdružení JO-YO, které spolupracuje
- Comenius
s touto základní školou i dalšími, jež zajišťují
výuku německého
- Průřezový program
jazyka.

Střední
všeobecné
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program

Předškolní
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program
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STŘEDNÍ VŠEOBECNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
Možnosti zapojení do Programu
celoživotního učení
Comenius je stěžejním podprogramem rovněž pro školy poskytující střední všeobecné vzdělávání. Díky aktivitám podprogramu Comenius mohou být podpořeni jak pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, tak přímo žáci středních škol. Grantové
prostředky podprogramu jsou určeny na rozvoj mezinárodní
spolupráce středních škol z různých evropských zemí. Pracovníci
středních škol, zejména jejich ředitelé a zástupci, mohou čerpat
podporu zaměřenou na realizaci odborných studijních návštěv
rovněž z Průřezového programu a mohou se zapojit i do
soutěže Evropská jazyková cena Label, jež se orientuje na inovativní projekty nebo aktivity z oblasti jazykového vzdělávání.

Konkrétní příklady projektů
Příkladem školy zapojené do Průřezového programu a soutěže
Evropské jazykové ceny Label je Gymnázium Česká Lípa. Tato
škola se účastnila projektu s názvem „TOP10 Favourites for
the EU teenagers“, který se zaměřil na zdokonalení jazykových
dovedností dětí ve věku od 14 do 16 let.

Základní
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program
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Do podprogramu Comenius bylo se zajímavým námětem
Střední
projektu zapojeno Gymnázium Matyáše Lercha z Brna. Cílem
všeobecné
projektu
bylo poznat každodennost 60. let minulého století
vvzdělávání
ideologicky a politicky rozdělených částech evropského kontinentu.

- Comenius
- Průřezový program

Střední
odborné
vzdělávání
- Leonardo da

STŘEDNÍ ODBORNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
Možnosti zapojení do Programu
celoživotního učení
Na potřeby všech osob zapojených do výukových a vzdělávacích aktivit středního odborného vzdělávání se zaměřuje podprogram Leonardo da Vinci. Snahu
o sdílení šíře evropských jazyků a rozmanitosti kultur jednotlivých národů
podporuje podprogram Comenius, který je otevřený žákům a pedagogickým
pracovníkům. Pracovníci středních odborných škol, zejména jejich ředitelé
a zástupci, mohou rovněž z Průřezového programu využít podporu zaměřenou na realizaci odborných studijních návštěv. Otevřená je také účast v soutěži
Evropská jazyková cena Label pro aktivity z oblasti jazykového vzdělávání.

Střední
všeobecné
Konkrétní
příklady projektů
vzdělávání
Prostřednictvím
podprogramu Leonardo da Vinci realizovala svůj projekt

Hotelová
škola Třebíč. Projekt s názvem „Klíčové kompetence v Evropské unii“
- Comenius
byl
uskutečněn
společně s partnery z Finska, Švédska, Německa, Portugalska
- Průřezový program
a Španělska. Těžištěm projektu byly stáže studentů v obdobně zaměřených
školách partnerských organizací.
Podprogram Leonardo da Vinci využila také Střední škola, základní škola
a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova, Praha, která prostřednictvím Projektu mobility zajistila odborné praxe pro skupiny sluchově postižených
Střední
studentů 3. ročníku hotelové školy. Partnerem projektu bylo
špičkové vzdělávací
středisko spravované německou Diakonií Schleswig Holstein.
odborné

vzdělávání
V rámci podprogramu Comenius realizovala Vyšší odborná
škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové společně- sLeonardo
partnery z Itálie,
da Vinci
Finska a dvěma partnery z Francie projekt „What´s in it?“,
který se zaměřoval
- Comenius
na otázky demokracie a aktivního občanství a jejich propojení
s oblastíprogram
zdraví
- Průřezový
a zdravého životního stylu.
Dalším příkladem může být projekt Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora
Švejcara v Plzni, který nesl název „e-ANTS: Evropská
automatizovaná síť výukových systémů“ a byl v rámci
podprogramu Leonardo da Vinci uskutečněn ve spolupráci s německými partnery.

Vyšší
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Střední
všeobecné
vzdělávání

Základní
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program

VYŠŠÍ ODBORNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ

- Comenius
- Průřezový program

Možnosti zapojení do Programu celoživotního učení
Podprogramem, který je vhodný zejména pro stáže studentů,
absolventů a pedagogů vyšších odborných
Středníškol je podprogram
Leonardo da Vinci.

odborné
vzdělávání
Další možností, jak mohou vyšší odborné
školy získat podporu, je podprogram Erasmus. Podmínkou
pro zapojení
- Leonardo
da Vincido něj
je splnění podmínek týkajících se -úrovně
studia stanovených
Comenius
Ministerstvem školství, mládeže a- Průřezový
tělovýchovy.program
Pracovníci VOŠ, zejména jejich ředitelé a zástupci, mohou
čerpat podporu zaměřenou na realizaci odborných studijních
návštěv rovněž z Průřezového programu. Také v případě
vyššího odborného vzdělávání je otevřená účast v soutěži
Evropská jazyková cena Label pro aktivity z oblasti jazykového vzdělávání.

Vysokoškolské
vzdělávání
- Erasmus
- Leonardo da Vinci
- Comenius
- Průřezový program
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Vyšší
odborné
vzdělávání
- Erasmus
- Leonardo da Vinci
- Průřezový program

VYSOKOŠKOLSKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ

Základní
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program

Střední
všeobecné
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program

Předškolní
vzdělávání

Možnosti zapojení do Programu celoživotního učení
Oblast vysokoškolského vzdělávání pokrývá podprogram Erasmus, jehož hlavním cílem
- Comenius
je zlepšení
úrovně a zvýšení intenzity a kvality spolupráce mezi různými vysokoškolskými
- Průřezový
institucemi
a taképrogram
mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Podmínkou pro zapojení do
podprogramu je získání tzv. Erasmus University Charter (EUC), certifikátu, který na základě
žádosti vysokoškolské instituce uděluje Evropská komise. Jestliže škola tento certifikát získá,
je oprávněna k účasti v podprogramu Erasmus.
Co se týká konkrétně studentů a čerstvých absolventů pedagogických oborů, může být využit
rovněž podprogram Comenius, a to speciálně aktivita Asistentský pobyt Comenius. Možnost
zapojení vysokých škol nabízí rovněž podprogram Leonardo da Vinci v rámci aktivit Multilaterální projekty/Přenos inovací a Projekty mobility. Pracovníci pedagogických fakult mohou
čerpat podporu zaměřenou na realizaci odborných studijních návštěv rovněž z Průřezového
programu a dále se nabízí účast v soutěži Evropská jazyková cena Label pro aktivity z oblasti jazykového vzdělávání.

Konkrétní příklady
Osobyprojektů

Podprogram Erasmus
studenty
staršíje 18
let vysokých škol ve velké míře využíván ke zprostředkování studijních pobytů nebo pracovních stáží studentů na zahraničních partnerských školách. Příkladem
- Grundtvig
uskutečněné studijní
stáže může být pobyt Zuzany Bahulové, která si znalosti
v oboru rozšiřoVysokoškolské
- Leonardo
Vinci
vala na Akademii
výtvarnýchda
umění
v Katowicích na Fakultě umění.
vzdělávání
- Comenius
- Průřezový program
- Erasmus
Zajímavou pracovní stáž prezentuje příklad studenta magisterského programu
Fakulty archiLeonardo
da Vinci
tektury ČVUT v Praze Vojtěcha Pošmourného, který absolvoval 3,5 měsíce- dlouhou
pracovní
Comenius
zkušenost v architektonickém studiu v Římě.
- Průřezový program

Vyšší
odborné
vzdělávání

- Erasmus
- Leonardo da Vinc
- Průřezový progra

Inspirujícím vzorem zapojení vysoké školy v rámci podprogramu Leonardo da Vinci je projekt „BRIBAST – Brownfields in Baltic states: Lifelong
Education Project“, který realizovala Stavební fakulta Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava. Partnery projektu byly Technická univerzita
Bratislava, Institut pro udržitelný rozvoj ČR, Technická univerzita v Litvě
a Institut odborného vzdělávání v Lotyšsku. Projekt se zabýval regenerací
brownfields, což jsou například opuštěná území s rozpadajícími se obytnými
budovami, nevyužívané dopravní stavby
či nefunkční průmyslové zóny.
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Základní
vzdělávání
VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSOBY

- Comenius
STARŠÍ 18 LET, KTERÉ
- Průřezový program
UKONČILY POČÁTEČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní

vzdělávání

- Comenius
Možnosti zapojení do Programu celoživotního učení
- Průřezový program

Vzdělávací a výukové potřeby osob zapojených do všech forem
vzdělávání dospělých zajišťuje podprogram Grundtvig.
Dospělá populace se rovněž může zúčastnit projektů mobilit podprogramu Leonardo da Vinci. Tyto mobility musí být zaměřeny
na odborné vzdělávání a přípravu, mohou mít například podobu
stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Instituce, které
se zaměřují na některou z forem vzdělávání dospělé populace,
mohou být zahrnuty do Průřezového programu.
Podprogram Comenius podporuje další profesní vzdělávání
pedagogických pracovníků formou individuálních grantů. Čerství absolventi pedagogických fakult mohou díky němu vyjíždět na dlouhodobé asistentské stáže na zahraničních školách.

Osoby
Za samostatnou zmínku jistě stojí i možnost zapojení unistarší
18 let
verzit 3. věku, které jsou stále populárnější a také aktivnější

poli zahraniční spolupráce, a to zejména prostřednictvím
- na
Grundtvig
Vysoko
podprogramu
Grundtvig
- Leonardo da
Vinci (mobility i projektová spolupráce).
vzděláv
- Comenius
Konkrétní
příklady
projektů
- Průřezový program
- Erasmus
Podporu z podprogramu Grundtvig - Leonard
využil Partnerský spolek Litvínov,
- Comeniu
který realizoval projekt „Šance–zna- Průřezov
losti–odpovědnost“. Tento projekt byl
založen na znovuoživení tradičních
řemesel v pohraničních oblastech
a zapojeny do něj byly rovněž organizace z Německa a Polska.
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V. DOBRÝCH RAD NENÍ NIKDY DOST

Doporučení institucí a jednotlivců – účastníků podprogramů
V této části publikace je uveden přehled nejčastějších konkrétních doporučení těch, kteří realizovali projekty či se účastnili
mobilit v rámci některého z podprogramů Programu celoživotního učení. Doporučení jsou roztříděna podle toho, zda se jednalo o organizaci, jež projekt realizovala, či o jednotlivce, jenž
se zúčastnil některé z aktivit Programu celoživotního učení.

Doporučení institucí realizujících projekt v rámci
některého z podprogramů Programu celoživotního učení
•	Za důležitou je považována úvodní „osvětová“ část, ve které
jsou studenti školy realizující projekt informováni o aktivitách projektu, jejich úloze a míře jejich účasti na projektu.
Tuto fázi je dobré uskutečnit ve chvíli, kdy je projekt schválen a je tedy zřejmé, že se o aktivitách a zapojení studentů
nemluví jen teoreticky.
•	Zapojení do podobných typů projektů s komponentou
mezinárodních aktivit je velmi doporučováno, kontakt se
zahraničním prostředím a potřeba v něm obstát posunuly
studenty o velký kus dopředu a byl u nich zaznamenán
velký osobnostní rozvoj.
•	Při realizaci je dobré psát si průběžně poznámky, na konci
se pak lépe tvoří závěrečná zpráva.
•	Člověk sám nemůže odpovídat za realizaci všech projektů,
zvláště pak v malé instituci. Je třeba dobře vyhodnotit
volnou kapacitu pro práci na projektu při obvyklém plnění
běžných pracovních povinností.
•	U výměnných pobytů je nutné zvážit, se kterými partnery spolupracovat. U některých zemí s velmi odlišnou kulturou může
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dojít k tomu, že rodiče nemusí souhlasit s pobytem v rodinách.
•	Je vhodné zorganizovat ještě v době přípravy projektu besedy
s rodiči, bývalými absolventy a jejich rodiči. Lépe se předají zkušenosti, rodiče budou více připravení, budou mít lepší představu
o průběhu projektu i výměnných pobytů, budou klidnější a více
naklonění spolupráci. Zároveň se upřesní představa o reálné
kvantitě cest (jak z ČR k partnerům, tak partnerů do ČR).
•	Instituce, které realizují projekt poprvé, by měly zvážit oslovení menšího počtu partnerů a následnou spolupráci s nimi.
Rovněž se doporučují partneři, kteří mají podobné kulturní
a rodinné stereotypy – například ČR, Slovensko, Polsko.
•	Na druhou stranu tam, kde již zkušenosti s realizací projektu jsou, je dobré nebránit se širší spolupráci s partnery – čím více partnerů v projektu je, tím větší obohacení
a rozmanitost přinese.
•	Jako vhodné se v některých projektech ukázalo zasílání byť
jen krátkých zpráv o dění v projektu partnerům, aby měli
aktuální informace a byli motivováni ke spolupráci – osvědčila se např. společná e-mailová adresa.
•	Nebát se administrativy spojené s realizací projektů –
pokusit se využít někoho, kdo má zkušenosti a pomůže
s prvotními obtížemi.
•	Nepodceňovat velikost týmu. U malých týmů se například
jedna aktivita měsíčně může ukázat jako problematická,
jestliže ten, kdo ji má na starosti, například onemocní. Také
pozor na specifické aktivity, při nichž jsou lidé nezastupitelní
– nemoc, mateřská, ukončení pracovního poměru atd.
•	Nezbytná, zejména v malých institucích, je spolupráce všech

členů učitelského sboru nebo alespoň většiny z nich, vhodná
je opět společná příprava a diskuse ohledně množství,
časování a charakteru aktivit. Důležitá je zainteresovanost
a informovanost vedení školy.
•	Je nutné rovněž počítat s tím, že výše přidělovaných grantů
je v každé zemi jiná.
•	Velmi se doporučuje prostudovat si informace na webu
NAEP a navštívit semináře, které NAEP pořádá.
• Vždy je dobré vybrat si zajímavé téma.
•	Co nejvíce zaangažovat žáky/studenty a brát je na návštěvy
partnerů.
•	Nepodcenit význam propagace projektu (rádio, tisk,
internet), projekt lze využít k prezentaci školy veřejnosti
a představuje tak přidanou hodnotu k povinným studijním
programům. Projekt může sehrát pozitivní roli v rámci konkurenčního boje s ostatními vzdělávacími institucemi / školami. V tomto směru je praktické využít existující kontakty
(např. rodiče žáků / studentů, bývalé absolventy apod.).
•	Stěžejní je přesná domluva na pravidlech spolupráce
s partnery projektu hned na začátku (například zda budou
žáci ubytováni v rodinách, jak bude zajišťována strava, jak
bude probíhat komunikace atd.), předejde se tak případným
problémům v průběhu realizace.
•	Doporučuje se neostýchat se mluvit s partnery o věcech,
jako jsou finance, míra studentské spolupráce, výstupy.
•	Domluvit se, že veškeré zásadní informace se budou dozvídat všichni partneři projektu prostřednictvím společného
komunikačního prostředku.
•	Vhodná je digitalizace všech dat, která budou dostupná pro
všechny partnery a budou mít jednoho hlavního správce.
•	Je nutné respektovat kulturní zvláštnosti partnerů, s nimiž
je nejlepší se seznámit předem (např. přílišná otevřenost
může druhému vadit).
•	Doporučení pro koordinátory: Čím více žáků je zapojeno do samostatné práce na projektu, tím více je posílena motivace žáků
i jejich zodpovědnost (např. koordinátor v jednom projektu svěřil
veškeré ICT záležitosti žákům, vykonával pouze supervizi).
•	V rámci prací na projektu se osvědčily kooperace a specializace, tyto je možné prosazovat například prostřednictvím
pracovních skupin s určitou specializací (např. IT správa,
propagace atd.).

•	Doporučuje se ubytování v rodinách. Intenzita zážitku z navštívené země je tak mnohem větší a zároveň je to finančně
méně náročná varianta.
•	Pokud se v projektu počítá s výzkumem, je radno nepodcenit na začátku přípravu metodologie výzkumu.
•	Dobrovolné zapojení žáků/studentů do projektu eliminuje
problém neaktivity a nízké motivace („povinné“ zapojení
studentů z jedné třídy se neosvědčilo). V úvahu je nutné
zároveň brát i to, že realizace projektu při zapojení studentů z různých tříd je mnohem náročnější na organizaci.
•	Důležité je věnovat projektu pozornost již před podáním
žádosti – práce na projektu samotném pak probíhá snáze.
•	Klíčové je zvolit správný ročník studentů (lepší je využít
nadšení nováčků v prvních ročnících, studenti 4. ročníků
jsou více zaneprázdnění).
•	Lze začít i bez financí, například pouze výměnným partnerským vztahem (není náročné na finance), a pak na tuto
zkušenost využít pro žádost o grant.

Doporučení jednotlivců zapojených do některého
z podprogramů Programu celoživotního učení
Doporučení pro pracovní a studijní stáže jsou uvedena společně,
často se jedná o praktické rady v souvislosti se životem v zahraničí a s organizací cesty. První část doporučení vychází z konkrétních rad účastníků pracovních stáží, na ně navazují doporučení
absolventů studijních stáží.
•	Dobrý výběr instituce/organizace pro absolvování stáže je
naprosto klíčovým momentem, proto se doporučuje výběru
věnovat velkou pozornost. Je také nutné počítat s tím, že
reakce oslovených zaměstnavatelů nebudou rychlé nebo pozitivní. Doporučuje se proto začít shánět organizaci alespoň
tři čtvrtě roku před zahájením stáže.
•	Ověřit si způsoby komunikace s budoucím zaměstnavatelem. Může docházet k určitému zpoždění při zasílání důležitých materiálů a dokumentů, které může být způsobeno
např. špatným doručením ze strany pošty.
•	Vše zařizovat včas, i vyhledání organizace je časové náročné.
Kombinovat elektronický a např. telefonický kontakt nebo
písemný kontakt (dopis + prezentace práce na CD), nene/ 65

chat se odbýt, nezájem může být způsoben i množstvím
práce, dovolenou atp. Vyplatí se znění dopisu/e-mailů zaměřit na obesílanou společnost (dát najevo, že znáte jejich
práci), neodesílat univerzální text. Vyhledat a oslovit větší
množství zaměstnavatelů.
•	Pracovní stáže jsou v zahraničí běžné, zaměstnavatelé s nimi
umějí pracovat – není třeba mít obav k jejich oslovení.
•	Nebát se a jít do toho. V případě pracovní stáže v umělecky
zaměřených oborech je nutné mít připravené portfolio prací.
Tištěné portfolio zaslané poštou je výhodou.
•	Důležité je vědět, co hledáte – jakého zaměstnavatele, v jakém oboru. Někdy je jen omezený počet zaměstnavatelů
v daném oboru.
•	Zeptat se sám sebe, co a proč dělám a upřímně si odpovědět.
Rok se dá strašně moc „proflákat“ a také strašně moc využít.
Rychle to uteče a je dobré si ze stáže něco odnést pro další
život a práci. Na pracovní stáži je člověk víc sám za sebe než
při studijním pobytu, má jednu šanci a má se snažit ji využít.
•	Nemít strach, rozhodovat se a řešit problematické situace
rychle. Každý týden je při časově limitované stáži cenný.
•	Člověk se dostane k zajímavé práci. Nicméně stáž má jiný
režim, člověk může být zaměstnán v organizaci, kam by se
jako zaměstnanec / uchazeč o pracovní místo spíše nedostal. Reference je ale velmi prospěšná při pozdějším hledání
pracovního uplatnění.
•	Nečekat příliš a být příjemně překvapen.
•	Nepodcenit zimní období v jižních zemích, domy nejsou
většinou dobře vytápěny a izolovány, je nutné mít teplé
oblečení a obstarat si např. i přímotop na zimu.
•	Praktické je mít s sebou dopravní prostředek, buď kolo
a/nebo i osobní vůz, kterým se dá na místo přicestovat –
všechno se sice dá koupit na místě, ale jsou to dodatečné
náklady, je proto lepší si věci přivézt. Kolo může dobře
nahradit MHD v místě pobytu.
•	Je výborné znát jazyk země, do které jedete, a to nejen kvůli
běžné komunikaci s místními lidmi.
•	Akceptovat místní situaci, zvyky, gastronomii a tradice,
snažit se o nich co nejvíce dozvědět a poučit se, nenegovat
situaci na místě s tím, že doma je to lepší.
•	Zapojit se do místního života ihned od počátku stáže a např. sledovat praktické informace o akcích a možnostech v místě pobytu.
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•	Setkat se studenty, kteří program již absolvovali, ještě před
odjezdem.
•	Minimum jsou 3 měsíce, ale delší doba je rozhodně lepší. Pokud
by ale někdo uvažoval o následovném pracovním úvazku, je lepší
zvolit kratší dobu, aby stáž oficiálně skončila a byla tak možnost
změny pracovního vztahu. Samozřejmě ale hrozí neúspěch.
•	Uvážlivě rozhodnout o místě zahraničního studia, doporučuje se
vybírat opravdu kvalitní instituce s dobrou pověstí, a to zejména
proto, že v rámci Erasmu studuje velký počet studentů a účast
samotná již nepředstavuje výraznější konkurenční výhodu. Pokud v důsledku zahraničního studia dochází k rozvolnění studia,
je rovněž nutné uvážit celkový přínos zahraničního studia.
•	Nebýt pasivní a i po návratu se postarat o uznání kreditů za
studijní stáž.
•	Počítat s tím, že materiál na práci si student většinou musí
zajistit z vlastních prostředků.
•	Komunikovat se studijním oddělením přijímající školy
v předstihu a zjišťovat si podrobnosti ohledně ubytování,
zaměření přednášek a uznávání kreditů.
•	Komunikovat s koordinátorem na domácí škole a domluvit si
možnost uznání zkoušek ze zahraničí v domovské instituci.
•	Zajistit si ubytování v domě s ostatními studenty z různých
oborů.
•	Využít veškerý čas od samotného začátku, protože studijní
pobyt hrozně rychle uteče. Z tohoto důvodu se doporučuje
rovněž delší stáž, nejlépe roční.
•	Neodkládat studium v zahraničí. Často studenti váhají, ale
pak kvůli blížícímu se konci studia a psaní diplomové práce
do zahraničí nevyjedou.
• Zakoupit si slevové karty na dopravu (vlaky) a do muzeí.
•	Je praktické najít skupiny lidí se stejným zájmem, v takové
skupině bývá obvykle větší vnitřní sounáležitost a člověk
lépe najde oporu nebo se mu dostane praktických informací
pro život v cizím prostředí.
•	Být otevřený ke změnám – mnoho věcí se na místě (ve
škole) mění; brát to sportovně.
•	Pokud člověk chce mít vztah s navštívenou zemí, musí být
v kontaktu s místními studenty či lidmi, naučit se alespoň
základ jazyka. Nemůže se setkávat pouze s komunitou
zahraničních studentů.
•	Vybrat si kurzy pro domácí, nikoliv pro Erasmus studenty.

•	Prostudovat si historii země, do které člověk vyjíždí studovat.
•	Pokud má člověk slabý jazykový základ, je asi lepší jet do
země, v níž daný jazyk není národním jazykem. Člověk se
snadněji rozmluví, rychleji ztratí ostych. Je to velmi dobré „na
rozjezd“. Naopak pro toho, kdo má dobrou znalost jazyka, je
možná lepší studovat v zemi, ve které je daný jazyk národním jazykem.
•	Zkusit využít i možnost výuky národního jazyka v dané zemi
(např. výuka francouzštiny v Belgii).
•	Pročíst si zprávy z mobilit studentů Erasmus, kteří jeli do
stejné země, příp. na stejnou školu. Lze z nich vyčíst spousta praktických rad ohledně studia i místa pobytu. Zprávy lze
nalézt na http://erasmus-databaze.naep.cz/
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VI. PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
V PŘÍBĚZÍCH
Úspěšně realizované projekty
a pobyty – případové studie
COMENIUS / MULTILATERÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŠKOL
Název projektu:
„Energy comes from Heaven – and also a little bit of Hell“
(Energie pochází z nebe… a tak trochu i z pekla)
Příjemce grantu:
Střední škola technická a dopravní Ostrava - Vítkovice
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
www.sstd.cz
PARTNERSKÉ INSTITUCE

Staatliches Berufsschulzentrum
(koordinátor projektu)
Gotha-West
NĚMECKO
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Martin
SLOVENSKO
Zespol Skol Mechanicznych
im. Gen. Sikorskiego
Kielce
POLSKO

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
ROZPOČET PROJEKTU
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2 roky (srpen 2009 – červenec 2011)
17 000 €

Vznik projektu byl spojen s prvotním záměrem zpestřit výuku
a podpořit žáky i ze sociálně slabších vrstev. Iniciátorkou byla
Vladimíra Zezulková, koordinátorka celého projektu, která se
za přispění vedení Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, zařadila do mezinárodního projektu Partnerství
škol Comenius. Žáci se tak zapojili do nových netradičních aktivit a zároveň zjistili, jaké jiné vzdělávací přístupy a možnosti
existují na zahraničních středních školách.
Prvním krokem k možné realizaci projektu bylo vyhledání
oborově podobných škol v Polsku, Německu a na Slovensku
prostřednictvím internetu. Vytipovali jsme školy z uvedených
zemí, na přátelské schůzce se třemi vybranými jsme zvolili
téma a zahájili přípravné práce na žádosti o grant.
Po schválení grantové smlouvy začala realizace projektu. Jeho
hlavním předmětem bylo získání informací o typech, využití,
výhodách a nevýhodách obnovitelných zdrojů energie. Zajímalo nás i perspektivní použití těchto zdrojů v praxi.
Realizace probíhala formou mapování alternativních zdrojů
v regionech s ohledem na jednotlivé druhy získaných energií,
což vedlo ke zvýšení zájmu žáků i pedagogů o technická zařízení potřebná k výrobě a jejich aplikaci v praxi.
Jako prvotní nežádoucí zkušenost, jež se projevila ještě před
první mobilitou, se ukázala obava některých žáků z přizpůsobení se neznámému prostředí. Proto bylo trochu komplikovanější najít ty odvážné, kteří byli ochotní se podílet na realizaci
projektu. Tyto obavy pramenily nemalou měrou z faktu,
že někteří žáci neměli možnost cestovat, neboť pocházejí
z finančně slabších rodin, a strach z neznámého prostředí
a lidí jim svazoval ruce, pokud jde o další činnost.
Přínosné bylo, že i partnerské země zapojily do mobilit žáky,
což přispělo k navázání vzájemných kontaktů a vedlo k odbourání prvotního ostychu a bariér v komunikaci. Po první

mobilitě obavy postupně mizely a zvýšila se také aktivita žáků
při zapojení do projektu. Postupem času se vytvořil mezinárodní tým žáků, kteří nejen spolupracovali na daném projektu,
ale spřátelili se a dodnes spolu komunikují přes sociální sítě.
Velice rychle stoupla atraktivnost návštěv na partnerských
školách, žáci i pedagogové se na ně pečlivě připravovali.

Celý projekt pro nás byl zajímavý a přínosný, všem zúčastněným velmi rozšířil obzory. V průběhu dvou let se uskutečnila
řada aktivit směřujících k poznání infrastruktury uplatňující
důsledně aspekty alternativní energie. Získávání informací
probíhalo zejména prostřednictvím návštěv partnerských škol
a formou návštěv objektů souvisejících s aktivitami projektu.

Žáci pracovali na projektu za podpory svých pedagogů
a postupně si osvojovali problematiku alternativních i obnovitelných zdrojů. Při práci v týmu hovořili anglicky, a když jejich
slovní zásoba právě nestačila, pracovali se slovníkem a někdy
se dorozumívali i polsky a německy.

Seznámili jsme se s prací v zahraničních firmách, komunikovali
jsme společně i na téma zaměstnanosti a životní úrovně. Měli
jsme tak možnost si udělat obrázek o životě v zahraničí.

Práce se dále rozvíjela a nechyběly ani zahraniční exkurze, během nichž jsme měli možnost vidět provozy a porovnat je tak
na mezinárodní úrovni. Některé jsou velmi podobné našim,
ale setkali jsme se i s takovými provozy, jež nejsou v našem
regionu zcela běžné. Například úpravna vody a čistička
odpadních vod, které nejenže 100% pokrývají energetickou
spotřebu, ale navíc jsou zajímavé z hlediska produkce zelené
energie jako vedlejšího produktu a v neposlední řadě také
zpracováním odpadních surovin a následným prodejem. Část
odpadu je využita při výrobě hnojiva.
Výměnných pobytů se na české straně účastnilo 38 žáků a 13
pedagogů. Partnerské návštěvy, které byly původně plánovány
na tři až čtyři dny, byly později prodlouženy na celý týden,
neboť jejich program byl velice intenzivní. Každá hostitelská
škola připravila kromě odborné části a ukázek výuky také
zajímavý kulturní program. Na všech partnerských školách
vládla velmi přátelská atmosféra a žáci si tak přivezli nezapomenutelné zážitky.
K dosažení stanoveného cíle přispěly i návštěvy výstav a veletrhů, na kterých jsme se měli možnost seznámit s ekonomickým a ekologickým vytápěním či získat informace o úsporách
elektrické energie a využívání alternativních zdrojů v malých
a středních objektech. Žáci na vlastní oči viděli ekologická zařízení a zjistili něco více o tom, jak fungují. Součástí zkoumání
byly i místní exkurze. Za zmínku stojí například přečerpávací
vodní elektrárna Dlouhé Stráně, ležící na Moravě v obci Loučná nad Desnou.

Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli dorozumívání v cizím jazyce.
Jelikož zjistili, že v místních podmínkách se jazyk lépe vstřebává do podvědomí, neboť je třeba komunikovat i při běžných
situacích po celou dobu projektu, zvýšila se motivace k učení se
cizímu jazyku. Mezi jednotlivými partnery probíhala nejen osobní, ale také elektronická komunikace. Pro prezentaci projektu
byly od počátku rovněž využity detailní informace o projektových aktivitách, které jsou k dispozici na webových stránkách
projektu (http://alternativnizdroje.webnode.cz). Tyto stránky
vznikly ihned po zahájení činnosti a fungují dodnes.
A jaké jsou naše nejzajímavější výstupy, jež využíváme především ve škole?
•	Pětijazyčný speciální slovník, který je publikován na webových stránkách projektu, v databázi EST. Lze je využít pro
školní potřeby ostatních škol zabývajících se problematikou
alternativních a obnovitelných zdrojů i pro místní komunitu.
•	Webové stránky projektu jsou k dispozici široké veřejnosti.
Již samotný název vystihuje podstatu, činnost a výstupy
projektu. Při vyhledávání stačí zadat „Alternativní zdroje“
a stránky projektu jsou nalezeny.
•	Tepelné čerpadlo, které je určeno pro školní účely, ale
současně slouží i jako učební a názorná pomůcka demonstrující praktické využití pro vytápění rodinného domu.
Jeden z žáků získané poznatky aplikoval ve své domácnosti.
Škola také počítá s využitím výstupů pro školní vzdělávací
program.
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Zespól Szkół Nr 11 (koordinátor
projektu)
Jastrzębie Zdrój
POLSKO
Szent Jozsef Katolikus Altalanos Iskola
Kiskunhalas
MAĎARSKO

Şcoala Nr. 186 „Elena Vacarescu“
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DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
ROZPOČET PROJEKTU

2 roky (srpen 2009 – červenec 2011)
17 000 €

Jak se může menší škola na Hané zapojit do velkého mezinárodního projektu? Tak na to má recept paní Ivana Buchtová
ze Základní školy v Dubu nad Moravou. V roce 2005 se začala
jako učitelka angličtiny zabývat myšlenkou, jak rozšířit jazykovou komunikaci svých žáků i do oblastí mimo klasickou školní
výuku. Vůbec první projektovou aktivitou, kterou zařadila
do hodin anglického jazyka, byl mezinárodní projekt organizovaný v rámci SIPVZ. Následoval projekt výměny maskotů,
jenž doplňuje pravidelné dopisování dubských žáků s dětmi
z anglicky mluvících zemí. Plyšové postavičky ze zahraničí
cestují s Ivaninými žáky na výlety po České republice, bydlí
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u nich doma a děti pořizují fotodokumentaci, zapisují do deníků
v angličtině aktivity, které pro plyšové hračky připravily. Posléze
je pošlou zpět partnerské třídě. Do Dubu se český plyšový
Rumcajs vrátil z cest po USA, Kanadě a Polsku s deníkem plným
dobrodružství a děti s texty pracovaly v hodinách angličtiny.
V roce 2006 začala intenzivní spolupráce se školou v polském
městě Jastrzębie Zdrój. V rámci aktivit eTwinning byl realizován projekt soutěže v anglickém jazyce „The Golden Key“
a přirozeně pak následovaly další aktivity. Významnou zkušeností byla kooperace v projektu Partnerství škol COMENIUS
„A Slice of Bread“ (2007–2009) společně se školou ze
Švédska. S polským partnerem byl během realizace navázán
úzký vztah, a proto se škola z města Jastrzębie Zdrój obrátila
již zcela cíleně opět na školu v Dubu nad Moravou, když se
v roce 2009 rozhodla připravit nový projekt. Osloveny byly
rovněž školy v Maďarsku, Rumunsku, Švédsku a Turecku.
Do fáze samotné realizace vstoupily kromě České republiky
a Polska také Maďarsko a Rumunsko.
Cílem projektu „Virtual EDEN“ bylo posílit interdisciplinární
přístup žáků k environmentální problematice. Aktivity projektu byly postaveny na osnovách předmětů biologie, chemie,
fyzika a matematika, ale využity byly rovněž předměty jako
výtvarná výchova a výpočetní technika, a to napříč ročníky odpovídajícími druhé až deváté třídě základní školy. Do projektu
byly integrovány části národních vzdělávacích soustav. Pracovním jazykem partnerských škol byla angličtina, ve které bylo
nutno realizovat některé aktivity a která byla jazykem, v němž
probíhala komunikace realizačního týmu.
Školy si naplánovaly poměrně velké množství aktivit, jež
uskutečňovaly přímo v domácí škole, a o výsledku byli partneři
následně informováni. Často se jednalo také o realizaci společných aktivit u jednoho z partnerů v rámci tzv. projektových setkání, která jsou v projektech partnerství škol velmi oblíbená.
Základní škola z Dubu nad Moravou navíc do aktivit vkládala
prvky s důrazem na co největší zapojení žáků z tzv. speciální
třídy pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Mezi zajímavé aktivity patřila například příprava projektového
loga, při které děti mohly projevit svůj tvůrčí talent. Mladší
děti nadšeně vyráběly krmítka pro ptáky a účastnili se různých

ornitologických aktivit. Oblíbená byla výsadba stromů na pozemcích všech partnerských škol v rámci projektových setkání,
při nichž děti především poznaly zahraniční spolužáky a tak
trochu i život v jiné zemi. S přírodou souviselo mnoho aktivit,
mezi nimi i příprava herbáře s typickými květinami regionu,
výroba ozdob a přání z přírodních materiálů či založení tzv.
minizahrádky Comenius a péče o ni. Téma přírody prolínalo
rovněž do mnoha předmětů. Například v hodinách přírodovědy žáci zkoumali růst a složení rostlin, ale také vzorky
půdy a vody. Při výuce českého jazyka sledovali téma stromu
v literatuře, a to jak české, tak i světové. V hodinách anglického jazyka vznikla kniha s ptačími hrdiny a minislovníčky,
jež se nadále mohou používat ve výuce. Další část aktivit byla
zaměřena na zdravý životní styl a v rámci projektu se uskutečnily workshopy o organických potravinách a ekologických
rozměrech produkce potravin nebo semináře o alternativních
zdrojích energie. Partnerské školy se společně účastnily populární mezinárodní matematické soutěže. K vytvoření jednoho
ze společných výstupů – mozaiky, tedy nástěnného obrazu
vytvořeného pomocí on-line programu ze souborů projektových fotografií – museli učitelé a žáci zvládnout moderní
digitální technologie. Fotodokumentace, filmů, nahrávek
a záznamů bylo v rámci projektu s ohledem na značný počet
aktivit pořízeno opravdu velké množství. Byly využity nejen
na přípravu mozaiky a ve fotografické soutěži, ale i při tvorbě
společné wiki stránky, na které byly prezentovány společné
výstupy a dosažené výsledky.

tika). Výrazný posun byl zaznamenán u využívání informačních
technologií a žáci získali nové kompetence k učení, uvědomili
si možnost používat nové informační zdroje nebo provádět
vlastní šetření.
A jak tedy zní odpověď na otázku, která byla položena
v úvodu? Jak je možné, že se venkovská škola zapojila do
mezinárodního projektu a realizovala takové množství aktivit?
Jistě se tak stalo díky šťastné souhře náhod a zmiňovanému
kontaktu polské školy, jež iniciovala projekt. Ale to by samo
o sobě nestačilo. Ivana považuje za klíčový prvek součinnost
a pozitivní naladění všech svých kolegů, kteří se do realizace
projektových aktivit zapojili. Jako neméně významný moment
hodnotí Ivana také podporu a pochopení ze strany rodičů
žáků, projevujících velký zájem o aktivity. V neposlední řadě
byla důležitá pomoc poskytnutá dubskou farností. Společný
zájem, motivace, snaha rozšířit si obzory a vůle uskutečnit
společné aktivity jsou tedy pojítkem, jež je nutné hledat za
úspěchem Základní školy v Dubu nad Moravou.

Dopady realizace společných aktivit, jež byly průřezové a zároveň tak trochu nad rámec běžného učiva, byly vidět téměř
okamžitě, a to jak na straně žáků, tak na straně pedagogů.
Žáci díky zapojení do projektu zlepšili své komunikační schopnosti v českém jazyce i písemný projev, který byl procvičován
při zpracování vědeckých zpráv, záznamů z výzkumů, písemného hodnocení mobilit či zpracovávání příběhů. Nutnost
komunikace v anglickém jazyce zvýšila znalosti a schopnosti
používat tento jazyk a rovněž se obecně zlepšila motivace
k učení se cizím jazykům. Tento efekt se projevil i u pedagogického sboru. Poprvé byla do praxe školy zavedena metoda
CLIL (Content Language Integrated Learning) a některá
témata umožnila částečné propojení angličtiny a dalších vyučovaných předmětů (biologie, matematika, zeměpis, informa/ 71
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2 roky (srpen 2009 – červenec 2011)
17 000 €

Základní škola Za Mlýnem je středně velká sídlištní škola, jejíž
ředitelka Božena Přidalová je velmi aktivní. Škola se zapojila
například do projektu „Interaktivní výuka do škol“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. V okamžiku, kdy
do školy nastoupila učitelka angličtiny Lenka Bukalová, bylo
jasné, že se škola zkusí zapojit do přípravy mezinárodního
projektu. Vyhledávání partnerů bylo dosti náročné a Lenka
si ze začátku občas myslela, že to nezvládne. Jednalo se
totiž o její první projekt, a to pouhý rok po skončení studia
a nástupu do zaměstnání. Pak se však podařilo prostřednictvím agentury NAEP kontaktovat učitelku z Anglie, která již
měla partnery vybrané, a na přípravné návštěvě v polské škole
již mohlo začít psaní projektu.
Hlavním cílem projektu bylo rozšířit jazykové znalosti a zkušenosti, ale i porozumění jiným zemím a kulturám, a to prostřednictvím společné tvorby novin v anglickém jazyce. Kromě
toho se uskutečnily také vzájemné návštěvy v partnerských
školách.
V průběhu dvou let vytvořila každá škola pět čísel novin
zaměřených na předem dohodnutá témata, poslední téma bylo
zpracováno společně. Témata jednotlivých čísel byla následující:
„Já“ – žáci psali o svých domovech, průběhu všedních dnů,
oblíbených věcech, hrách, hudbě.
„Moje škola“ – noviny obsahovaly články o oblíbených předmětech, učitelích, školních dnech. Zařazeny byly také články
o Velikonocích: Jak je lidé v partnerských zemích tráví, co jedí,
jaké jsou velikonoční tradice.
„Moje město“ – toto číslo přiblížilo zahraničním partnerům
města, ve kterých jsou jednotlivé školy, obsahovalo články
o místech ve městě, o trávení volného času, výjimečných
lidech.
„Moje země“ – zde šlo o popis partnerských států. Cílem
těchto novin bylo naučit se něco z historie, kultury, zeměpisu
a života našich partnerů. Děti psaly o hlavních městech, vládě,
lidech, známých osobnostech, zajímavých místech.
„Moje Evropa“ – společné vydání novin, ve kterém jsou zařazeny nejlepší články napsané všemi partnery o jejich zemích.

Žáky motivovalo k práci na projektu to, že oni sami byli do
značné míry odpovědní za obsah novin. Učitelé se snažili vést
projekt tak, aby žáky práce zaujala a zahrnovala obsah, který
je pro ně uchopitelný. Žáci si byli vědomi velké zodpovědnosti
a snažili se odvést co nejlepší práci. Každá škola měla vymezený prostor, kde byly vystaveny práce žáků, soutěžící o zařazení
do novin či o ocenění.

Kromě již zmíněného přínosu pro žáky i učitele škol, kterým je
inspirace zkušenostmi jiných, má nepochybně význam i další
efekt, a to rozvoj vzájemné spolupráce učitelů a týmové práce
dětí při zpracování projektu i jeho hodnocení. Škola se díky
zapojení do projektu zviditelnila i ve svém regionu, protože
navázala spolupráci s místními firmami i radnicí. A v neposlední řadě se zvýšil zájem rodičů o dění ve škole.

Žáci také v průběhu projektu vytvářeli videa, která si školy
mezi sebou vyměňovaly. Přerovská škola nahrála písničku „Já
jsem muzikant“, zpracovala snímky „Rozhovory s nejoblíbenějšími učiteli“ a „Scénka ve škole“. Video „Rozhovory s nejoblíbenějšími učiteli“ bylo opatřeno anglickými titulky, video
„Scénka ve škole“ bylo připraveno přímo v angličtině.

Po skončení projektu jsou noviny vytvořené v rámci projektu
k dispozici pro výuku i jiným učitelům školy. V roce 2012 se
škola zapojila do dalšího COMENIUS projektu, tentokrát
s partnery z Polska, Itálie, Turecka a Kypru.

Do projektu se zapojili učitelé škol, kteří tvořili redakční radu
novin, příspěvky do novin však zpracovávaly samy děti ze 4.,
5. a 6. tříd. Celkově se na české straně projektu účastnilo 25
žáků ve věku do 10 let, 75 žáků ve věku 11–15 let a 7 učitelů.
Do návštěv partnerských škol se zapojilo 13 žáků a 6 učitelů.
V průběhu návštěv hostitelské školy přivítaly hosty představeními, která zahrnovala zpěv, divadlo, tanec a čtení poezie.
Učitelé měli příležitost navštívit vyučovací hodiny, promluvit
s žáky i učiteli hostitelských škol o jejich práci. Měli možnost
porovnat vyučovací styly, metody i vybavení a inspirovat se
tak pro vlastní práci.

A z čeho měla učitelka Lenka největší radost? Na jedné straně
bylo učitelům i dětem umožněno navštívit místa, na něž by
se možná nikdy nedostali, ale nejlepší pocit měla z toho,
když viděla, jak děti zapojené do projektu pozitivně mění
své chování, stávají se zodpovědnějšími, aktivnějšími a jsou
schopné více spolupracovat. Jak sama říká: „Partnerství nám
pomohlo porozumět jedem druhému a vytvořit silná přátelství,
která, doufáme, vydrží. Nadále budeme pokračovat ve výměně
nápadů a zdrojů, komunikaci a návštěvách.“

Velmi emotivní okamžik nastal v polovině projektu, kdy v norském Kolbotnu vyhořela škola Tårnåsen, kterou již předtím
účastníci projektu navštívili. Jednalo se o dřevěnou stavbu
uprostřed přírody a místní učitelé i žáci ji měli hodně rádi.
Žáci i učitelé byli přeřazeni do škol v okolí a jejich každodenní
setkávání již nebylo možné. Přesto se norská škola projektu
nevzdala, účastnila se všech následných aktivit. Na konci projektu již byla postavena nová, moderní škola.
Výlety na zajímavá místa byly vždy velmi dobře zorganizovány
a prohlídky památek, návštěvy muzeí i pozvání do domácností
všem umožnily nahlédnout do kultur ostatních zemí. Účast
žáků na mobilitách byla velmi motivující a možnost potkávat
se tváří v tvář s vrstevníky z jiných zemí posílila jejich úsilí ve
výuce i při účasti na projektových aktivitách.
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Stanislav, který vyučuje češtinu a latinu, je velkým příznivcem
projektové výuky. Mezinárodní studentskou spolupráci pak
vidí jako vyvrcholení projektového vyučování, s jehož základy
se žáci seznamují už v primě. Důležité je také to, že v rámci
projektu jsou žáci zapojení do různých aktivit i mimo běžné
školní vyučování. Prostřednictvím strukturovaných pracovních
skupin s jasně vymezenými úkoly a určitým cílem se tak každý
učí komunikovat a spolupracovat v týmu. Všechny tyto principy
a myšlenky se stoprocentně odrazily i v projektu „Behind the
iron curtain of the stage of the world“.

First English Language School – Sofia
Sofia
BULHARSKO

Lycée de la plaine de l´Ain
Amberieu en Bugey
FRANCIE

Istituto di Istruzione Superiore
„Vittoria Colonna”
Řím
ITÁLIE

Gymnasium der Diözese Eisenstadt
Eisenstadt
RAKOUSKO

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
ROZPOČET PROJEKTU
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Iniciátory celého projektu byli Eva a Stanislav Zajíčkovi, kteří
působí na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně jako učitelé.
Přijetí projektu nebylo vůbec složité – škola je v tomto směru
velmi aktivní, protože vedení školy nejrůznější projektové
účasti podporuje a snaží se, aby realizace projektů jako
takových byla přirozenou součástí života školy. „BTIC“ byl již
čtvrtým mezinárodním projektem COMENIUS v řadě, který se
podařilo prosadit.

2 roky (srpen 2008 – červenec 2010)
16 000 €

Na začátku byla vzpomínka na 60. léta minulého století –
symbol politického vydechnutí, opojení svobodou, vzmach
kultury či radikální studetské revolty. Svoje šedesátá léta však
měla jak Evropa východní – tj. země bývalého socialistického
tábora, tak na druhé straně takzvané železné opony i Evropa
západní. Cílem projektu bylo poznat každodenní realitu
60. let minulého století v ideologicky a politicky rozdělených
částech evropského kontinentu. V rámci projektu chtěli jeho
předkladatelé zodpovědět například následující otázky: Jakou
mají „zlatá“ šedesátá léta atmosféru pro pamětníky tehdejších
událostí? Jaké vzpomínky zůstávají v paměti obyčejných lidí?
Můžeme v jejich vzpomínkách najít průsečíky, nebo jsou zcela
mimoběžné?
Studenti všech partnerských škol (Česká republika a Bulharsko
jako reprezentanti východní Evropy a Francie, Itálie a Rakousko jako reprezentanti západní Evropy) se postupně začali
seznamovat s jedním z nejzajímavějších a nejdynamičtějších
historických úseků minulého století za pomoci metod historického výzkumu – rozhovorů s pamětníky a studia dobového
tisku. Každodenní život byl zachycen prostřednictvím témat
jako podoba všedního a svátečního dne, zábava, idoly, byt
a jeho vybavení, cestování, předsudky, dobové slogany atd.

Projekt byl velmi bohatý na realizované aktivity i výstupy.
Každého půl roku se konalo mezinárodní setkání v partnerských institucích a v květnu 2010 proběhla v Římě závěrečná
studentská konference. Kromě prezentace výstupů projektu se
konala i krátká divadelní představení všech partnerů. Samozřejmostí byly webové stránky projektu (btic.eu), na kterých
byly prezentovány průběžné výstupy. V rámci projektu dále
vzniklo mezinárodní fotoalbum nahlížející do rodinných alb ze
šedesátých let 20. století, studie „23. 5. 1967“, která mapovala jeden den v roce očima dobové žurnalistiky, mutlimediální DVD, barevná tištěná brožura, několik dokumentárních
krátkých filmů a výstava „Tečka!“ popisující vznik a průběh
projektu. S výstupy projektu se samozřejmě dále pracuje.
Například dokumentární film a tištěná brožura slouží jako
prezentace projektu i propagace školy pro zájemce o studium
(i na webových stránkách) a je pro samotné studenty motivací
k dalším projektovým aktivitám.
Když se Stanislav Zajíček zpětně zamýšlí nad hlavními přínosy
projektu, jmenuje především schopnost vzájemné komunikace
účastníků, a to především s neznámými lidmi a v cizím jazyce.
Nezanedbatelným kladem je samozřejmě navázání přátelských
kontaktů mezi studenty, které i nadále trvají – někteří studenti se vzájemně navštěvují i po skončení projektu. Důležitým
přínosem bylo i to, že se pedagogové zároveň učili od svých
studentů, což se projevilo například v oblasti IT zabezpečení
celého projektu. Stanislav závěrem dodává, že tvrdá a každodenní práce na realizaci projektu a dosažení všech jeho
cílů přináší posílení schopnosti vzájemné komunikace, těsná
přátelství, „mezinárodního ducha“ a aktivitu studentů jako
takovou, která je velkou motivací pro jejich další životní cesty.

Naučili jsme se běžet dlouhou trať
Úkol do zítra, úkol do pozítří, úkol na příští týden… tak to byl prostor, ve kterém jsme jako skoro všichni středoškolští studenti – co
se školy týče – operovali. Ale pak v sextě přišel náš češtinář s tím,
že má pro naši třídu projekt na dva roky, při kterém má vzniknout
mnoho textů, prezentací, filmových dokumentů, akcí… A tak
jednou z nejdůležitějších věcí, které jsme se měli během těch dvou
let naučit, bylo, jak něco takového „dlouhotraťového“ uchopit.

Pan profesor se držel moderní metody „co můžou udělat
studenti sami, ať nedělá učitel“ velmi důsledně. Postupně jsme
kromě samotného shánění informací a psaní textů vymýšleli, jakým způsobem si budeme informace opatřovat, jak je
budeme zpracovávat, co budeme překládat do angličtiny a jak
to budeme prezentovat. Bylo na nás, jakou konkrétní podobu
budou mít výsledky projektu a jestli k předem naplánovanému
ještě něco přidáme. Neustále jsme zvažovali smysluplnost
jednotlivých kroků – zda vedou k daným cílům a zda jsou dobře
načasované, aby se v termínu stihlo vše potřebné, abychom na
summitu nestáli s prázdnýma rukama.
Na mezinárodních setkáních se naše vztahy se zahraničními
kolegy vytvářely nad společnou prací, která nám přirozeně
dávala téma k mnoha rozhovorům. Bylo zajímavé objevovat,
v čem jsou stejné a jak se liší nejen naše pohledy na nějakou
věc/událost, ale také v čem máme rozdílný přístup k daným
úkolům. A bylo také povzbudivé zjistit, že v angličtině dokážeme nejen nezávazně konverzovat, ale také představit skoro
odborné výsledky naší práce a vést debatu na specifické téma.
A byl to také tento projekt, který naší třídě pomohl k tomu, abychom se naučili vzájemně se respektovat přes velkou rozdílnost
povah a názorů a uvědomili si, že každý jsme dobrý v něčem
jiném, a naučili se s tím pracovat. S odstupem dvou let tak na
projektu oceňuji především principy kreativního přístupu a skupinové i mezinárodní spolupráce, které jsme si mohli osvojit.
Dana, studentka

Za železnou oponou
Práce v projektu „Behind the Iron Curtain“ pro mne znamenala
především obrovskou hromadu nových zkušeností. Po technické stránce nám byla svěřena plná odpovědnost za přípravu
webových stránek a technického zázemí projektu – což se
pod heslem „vše musí být přístupné on-line a nonstop“ nakonec povedlo. Dále také tvorba fotografické a audiovizuální
dokumentace, ze které pak vznikaly dokumentární snímky. Tyto
zkušenosti jsem začal zužitkovávat ještě před koncem projektu.
Samotná zkušenost s tím, že jsem za něco zodpovědný, byla asi
z dnešního pohledu nejcennější.
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Netrávili jsme ale čas jen zalezlí před obrazovkou. Na mezinárodních summitech, na které jsem se měl také možnost podívat, jsme se seznámili s lidmi našeho věku z jiných zemí, což
pro mne byla věc de facto nová, procvičili jsme si anglický jazyk
a především se naučili pracovat v týmech a sami byli odpovědní
za to, aby tým také vyprodukoval během nějakého času určitý
výstup své práce.
V neposlední řadě mě projekt obohatil také z historického
hlediska: Dozvěděl jsem se zajímavé věci o 60. letech 20. století
v různých zemích Evropy a zjistil, že mí prarodiče nejsou prostě
jen babička s dědou, ale také lidé s životním příběhem, který
by mi zůstal jinak skryt. Dnes už ale vím, že kdyby ten projekt
ležel přede mnou znovu, chytil bych se tohoto jeho rozměru
daleko více než tenkrát. Docela mě to mrzí – ale vlastně i to je
zkušenost!
Daniel, student
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COMENIUS / MULTILATERÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŠKOL
Název projektu:
„Healthy European School by Means of Health Competences“
(Zdravá evropská škola prostřednictvím kompetencí ke zdraví)

PARTNERSKÉ
INSTITUCE

Liceo Scientifico Statale „LEONARDO DA VINCI“
Sora
ITÁLIE
Lyceum Makrakonis
Makrakoni
ŘECKO

Příjemce grantu:
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
nám. Svobody 809
755 01 Vsetín
www.szsvsetin.cz

Raayland College
Venray
NIZOZEMSKO
Kossuth Layos Gimnazium
Satoraljaújhely
MAĎARSKO
Izmir Aradolu Ogretmen Lisesi
Izmir
TURECKO
Horten videregaaende skol
Horten
NORSKO
Gimnazium in Adama Olbrachta Przyjmy
Rawicz
POLSKO
Šiauliu „Juventos“ pagrindine mokykla
Siauilai
LITVA
Stredna zdravotnicka škola
Trenčín
SLOVENSKO
Rigas Hanzas Vidusskola
Riga
LOTYŠSKO

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU
ROZPOČET
PROJEKTU

2 roky (srpen 2009 – červenec 2011)

17 000 €
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Střední zdravotnická škola ve Vsetíně se dlouhodobě zapojuje
do mezinárodních projektů. Když ředitel školy Jan Vymětal
přišel s nápadem, že je třeba masivně vzdělávat generaci budoucích řidičů v poskytování první pomoci, přičemž nejlepší je
začít s tím u středoškolských studentů, učitelka angličtiny Miluška Blažková věděla, že další dva roky obětuje svůj volný čas
novému projektu. Zatížení znala již z předchozích projektů,
ale správně předpokládala, že nový projekt povede efektivněji
než někdo, kdo ještě projekt neřídil. Aby vzděláváním bylo zasaženo co nejvíce budoucích řidičů, pokusila se Miluška oslovit
co největší spektrum škol a zemí. Nebála se zapojení velkého
množství partnerů, naopak to považovala za výhodu a obohacení projektu. Samozřejmě, že takto široce pojaté partnerství
je náročné na administraci a komunikaci, ale pokud se předem
stanoví jasná pravidla a vyžaduje se jejich dodržování, dá se
zvládnout i projekt s dalšími 10 partnery. Některé z nich znal
pan ředitel z předchozí spolupráce, další byli uvedeni v rámci
konkrétních nabídek spolupráce na webových stránkách NAEP.
Projekt nebyl zaměřen pouze na výuku první pomoci, ta se
však stala jednou z hlavních aktivit. Celkově projekt pokrýval
široké spektrum témat týkajících se zdravého životního stylu
a péče o zdraví, vyhýbání se škodlivým látkám i nebezpečným
situacím. Studenti i učitelé byli vedeni k tomu, aby si uvědomovali, že zdraví je největší životní bohatství.
Projekt byl rozdělen na dvě části. Praktická část zahrnovala
setkávání studentů a jejich společnou práci na tvorbě loga
projektu, videí, písní, zpráv, prezentací, plakátů a fotoalb.
Součástí schůzek byly také dvě mezinárodní soutěže v první
pomoci, kterým předcházel intenzivní kurz vedený studenty
vsetínské školy pod dohledem záchranářů a lékařů místní
nemocnice. Díky vyškolení prvotního okruhu studentů v první
pomoci byl položen základ sítě školitelů pro řetězovou reakci
vzdělávání budoucích potencionálních řidičů, kterou v projektu
nazvali 1. liga první pomoci.
Druhá, teoretická část, zahrnovala mezinárodní výzkum týkající se životního stylu (oblasti: první pomoc, Duševní zdraví,
Optimální váha těla, Sexuální výchova, Kouření, Drogy, Moje
rodina, Volný čas, Úrazy a poranění, Nemocný žák, Tělesná
výchova). Každá partnerská škola si zvolila ke zpracování
jedno z témat. Na základě toho vznikla interaktivní učebnice
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s teoretickou, praktickou i metodickou částí. Součástí učebnice je také projektový slovník ve všech jazycích, mezinárodní
kniha receptů typických jídel a videa o zdravém životním stylu.
Vsetínská škola zpracovala CD s instruktáží k první pomoci,
Slováci CD doplnili o brožuru první pomoci. Vsetínští studenti
složili v angličtině píseň „Vyléčená duše“, která vypráví příběh
drogově závislého chlapce, jeho odcizení vrstevníkům a jeho
následné uzdravení – fyzické i duševní. Písničku studenti sami
natočili v prostorách školy a stala se hitem celého projektu.
Na aktivitách projektu se podílelo 90 studentů a 14 učitelů vsetínské školy. 20 studentů a 12 učitelů se zúčastnilo
zahraničních pracovních návštěv, celkově se v celém projektu
uskutečnilo 371 mobilit. Při zahraničních návštěvách byli studenti ubytováni v rodinách, což mělo dva pozitivní efekty. Na
jedné straně byl zážitek z navštívené země mnohem intenzivnější a na druhé straně se díky ušetřeným prostředkům mohlo
mobilit účastnit více studentů.
Za hlavní přínosy projektu považuje Miluška rozvinutí
pedagogických a organizačních dovedností učitelů, zvýšení
jazykových, ICT a sociálních dovedností studentů, vyšší samostatnost, zodpovědnost a zaujetí při studiu, rozšíření znalostí
o partnerských zemích. Důležitá byla možnost cestování i pro
studenty, kteří by si to jinak z finančních důvodů nemohli
dovolit. Projekt napomohl intenzivnější spolupráci vsetínské
školy s místní nemocnicí, která je důležitým zaměstnavatelem
absolventů školy. O projektu se psalo v místním tisku a celá
škola žila projektovými aktivitami.
Partnerské školy se na své zahraniční návštěvníky připravovaly
velmi pečlivě, a tak nenastalo žádné nepříjemné překvapení
v podobě zmatků či špatné organizace. Co však cestovatele
zaskočilo, to byly rozmary přírody. Právě v době jejich pobytu
v Turecku se probudila islandská sopka Eyjafjallajökul a ochromila letecký provoz nad celou Evropou. Studenti a jejich
učitelé při letu ze schůzky v Izmiru zůstali neplánovaně další
dva dny v Istanbulu a museli si sami najít ubytování v hotelu.
Na letišti zavládla panika a například lotyšští studenti a učitelé, kteří se obávali cestovat letadlem, se raději vypravili na
dvoudenní cestu vlakem.

Kromě společné práce na projektu se mezi studenty i učiteli
z partnerských škol vytvořila i trvalejší partnerství a osobní
přátelství. Pravidelné jsou každoroční kontakty s lotyšskou
školou a vzájemné týdenní výměny studentů.
A co se stalo s interaktivní učebnicí? Neskončila v archivech
škol, ale stala se součástí školního vzdělávacího programu
a je využívána k výuce i dalšími učiteli. Někteří studenti již
dokončili studium a začali studovat na vyšších a vysokých
školách a jeden z autorů projektové písně se dokonce stal
záchranářem.
V rámci našeho mezinárodního projektu COMENIUS „HES-O-HEC“,
který se zabýval zdravým životním stylem a výukou první
pomoci, jsem se zúčastnila schůzky v tureckém Izmiru v dubnu
roku 2010. Na toto setkání jsme se v našem projektovém týmu
připravovali půl roku. Vytvořili jsme plakát s přehledem našich
církevních svátků a prezentace naší školy, města Vsetín a regionu Valašsko. Řešili jsme otázky týkající se duševního zdraví ve
škole, vztahů mezi žáky, tvořili jsme dotazníky, které jsme vyhodnocovali, graficky zpracovávali a pak porovnávali s výsledky
v jiných zemích. Také jsme se zabývali drogovou problematikou
a vymýšleli jsme možné způsoby prevence škodlivých návyků.
Vzpomínám si, že jsem byla velmi překvapena, kolik mladých
lidí ze všech 11 partnerských zemí má s drogami zkušenosti.

Dalším zážitkem byly historické památky. Navštívili jsme Efes,
Pergamon a mnohé jiné. S údivem jsem si prohlížela pozůstatky
z dob starověkého Říma a Řecka, které jsem znala jen z učebnic dějepisu. Velký zážitek mám také z tureckého bazaru, kde
jsem si uvědomila, jak moc jsou Turci temperamentní.
Během týdenního pobytu jsem našla plno nových kamarádů
a domů se mi vůbec nechtělo. Věděla jsem však, že se s některými uvidím na dalších schůzkách. Dodnes jsem s několika z nich
v kontaktu přes Facebook a můžu si procvičovat angličtinu.
To byla jedna z věcí, které jsem si uvědomila při práci na
projektu: Že jsem se v komunikaci v angličtině postupně hodně
zlepšila a hlavně jsem se naučila nebát se mluvit a víc si věřit.
Také jsem ocenila možnost dozvědět se spoustu zajímavostí
o způsobu života v deseti evropských zemích, o jejich tradicích, historii, systému vzdělávání a o tom, jak žijí mladí lidé.
Uvědomila jsem si, v čem jsme si podobní a v čem se lišíme.
Určitě jsem se naučila pochopit a tolerovat odlišnou kulturu
a náboženství.
Myslím si, že mám nyní úplně jiný pohled na Evropu.
Barbora, studentka

Do bájného Izmiru jsem odjížděla plna zvědavosti a touhy
po historických památkách. Letěla jsem poprvé, takže i to
byl pro mne zážitek. Další následovaly po příjezdu do Izmiru
a ubytování v rodinách. Překvapilo mne, jak jsou Turci přátelští, pohostinní a stále usměvaví. Moje nová kamarádka se
jmenovala Melis – brzy mě zasvětila do všech zvyklostí jejich
každodenního života. Líbila se mi její černo-fialová školní uniforma a docela jsem jí záviděla, že nemusí ráno přemýšlet, co si
obleče. Ona ji však ráda neměla.
Ve škole jsem mohla porovnat vyučování s tím, co je běžné
u nás, a rozdíly se mi zdály být veliké. Studenti pracovali ve
skupinkách, neustále diskutovali a úkoly plnili samostatně.
Společně jsme poznávali město, ochutnávali výbornou zmrzlinu
a typická turecká jídla, jako jsou kebab, mante, sladké plněné
vafle, a také pravou tureckou kávu.
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COMENIUS / MULTILATERÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŠKOL
Název projektu:
„What´s in it?“
Příjemce grantu:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Komenského 234
500 03 Hradec Králové
www.zshk.cz

PARTNERSKÉ INSTITUCE

ITI „Q. Sella“ (koordinátor projektu)
Biella
ITÁLIE

Lycée Agricole de Cognin
Cognin
FRANCIE

Lycée Hotelierrestauration Montaleau
Sucy-en-Brie
FRANCIE

Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto,
Keskipohjanmaan koulutusyhtymä
Kokkola
FINSKO

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
ROZPOČET PROJEKTU
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2 roky (srpen 2009 – červenec 2011)
17 000 €

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
v Hradci Králové je velmi aktivní v realizaci různých projektů
a možnosti zapojení do různých programů sama aktivně vyhledává. Projekt COMENIUS s názvem „What´s in it?“ (Co je
v tom?) iniciovala ředitelka školy a koordinace projektu se pak
ujala paní učitelka Veselková. I když škola měla již zkušenost
s jedním projektem v rámci programu LEONARDO DA VINCI,
poměrně hodně času nyní strávila výběrem partnerských škol.
Po téměř dvou letech vyhledávání partnerů se jí podařilo
najít pět škol z Itálie, Francie, Finska a Turecka. Bohužel se
nakonec projektu zúčastnily pouze čtyři školy, neboť turecká
„Nafi Güral Fen Lisesi“ nezískala grant od turecké národní
agentury. Velkou pomocí při vyhledávání vhodných partnerů
byl mezinárodní kontaktní seminář pořádaný NAEP, díky němu
škola navázala potřebné styky.
Projekt se zaměřil na dvě hlavní témata – demokracii a aktivní
občanství, která byla zajímavým způsobem propojena s tématem zdraví a zdravého životního stylu. Toto téma je pro
žáky „zdrávky“ denním chlebem. Na projektu pracovalo přes
50 žáků, z nichž se celkem 23 zúčastnilo návštěv partnerských
škol v zahraničí.
V projektu šlo zejména o to, aby se žáci naučili vyhledávat
informace, správně je interpretovat a v neposlední řadě získané poznatky a doporučení dodržovat. V hodinách angličtiny
i během návštěv v zemích partnerských škol měli žáci možnost
poznávat jak tamní kulturu, tak stravovací návyky a tradice.
Školy si mezi sebou rozdělily různé úkoly. Odborná škola
sociálně-zdravotní z finské Kokkoly měla například za úkol
zaznamenávat stravování a pitný režim studentů, francouzské
lyceum z Cogninu vytvořilo multilingvální slovníček, pařížské
lyceum vytvořilo brožurku s tradičními národními recepty
a mnoho dalšího. Jedním z výstupů české školy bylo dotazníkové šetření žáků zúčastněných škol, které zkoumalo, jak
často jedí čerstvé ovoce, zeleninu, ryby, jak často kouří, pijí
alkohol či cvičí. Žáci tak mohli přímo vidět, do jaké míry se
od ostatních evropských studentů odlišují. Na workshopu
ve finské Kokkole, na němž se setkali vybraní žáci ze všech
partnerských škol, žáci ve skupinách zpracovávali úkoly na
téma stravovací návyky a výživa, které následně mezi sebou
prezentovali. Vedle mnoha dalších aktivit česká škola připra-

vila ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové pro
zahraniční studenty přednášku o poruchách příjmu potravy.
Výsledků, které projekt škole, studentům i samotným učitelům
přinesl, je celá řada. Žáci si svou účastí v projektu procvičili
a zdokonalili schopnost práce s informačními technologiemi.
Podíleli se na zpracování webových stránek projektu, vytvářeli
videa o pobytech v zahraničí i projektové schůzce v Hradci
Králové. Dále chystali různé prezentace pro žáky zahraničních partnerských škol, hlavní video a logo projektu či tvořili
dotazníky a vyhodnocovali celé dotazníkové šetření. Žáci dále
poznali, jak se lidé stravují v jiných zemích, což obohatilo
nejen jejich profesní znalosti, ale i znalosti použitelné v běžném životě. Zároveň navázali se studenty ze zahraničí mnoho
přátelských kontaktů. Obojí jim pomohlo rozšířit si své obzory
– poznali různé kultury a zvyklosti, vyměnili si spoustu zkušeností a názorů. Mnoha z nich zahraniční zkušenost posílila
sebevědomí. Netřeba snad dodávat, že všem zapojeným účast
v projektu pomohla zlepšit angličtinu.
Ačkoliv je realizace takového projektu vždy trochu krokem
do neznáma, koordinátorka projektu Jaroslava Veselková
připouští i velký osobní přínos projektu pro ni samotnou. Tím
byla například možnost udělat něco pro své studenty a také
vědomí, že spousta z nich získala neocenitelnou zkušenost.
Ostatním učitelům pak projekt přinesl zlepšení jazykových
i ICT dovedností a motivaci tyto dovednosti zdokonalovat.
Vedle toho znamenal projekt mnoho i pro školu jako celek.
Učitelé mohli porovnat své materiální zázemí s ostatními
partnerskými školami. Škola získala nové podněty v oblasti
vzdělávání dospělých – začala například realizovat různé
odborné přednášky pro veřejnost po vzoru jedné z finských
škol. Účast v projektu a možnost žáků vycestovat do zahraničí
také zvýšila prestiž školy. Díky tomuto projektu a navázaným
kontaktům s partnerskými školami tři studenti dostali šanci
celých 10 měsíců studovat na škole v Cogninu. Škola také
zahájila další spolupráci na multilaterálním projektu, a to opět
v rámci programu COMENIUS, tentokrát s názvem „Krátký
film“. Zkrátka se ukázalo, že účast v partnerských projektech
se školám co do získaných poznatků, zkušeností a kontaktů
opravdu vyplatí!

Téma našeho projektu „What´s in it?“ vychází ze dvou
hlavních aspektů, kterými jsou demokracie a aktivní občanství. Aktivní občanství však neznamená pouze právo získávat
informace. Lidé musejí být schopni vyhledávat informace
samostatně a poté z velkého množství těchto údajů, z nichž
některé nejsou pravdivé, vybrat pouze důležitá a podstatná
sdělení. Právem každého občana je být zdravý. A to je také
nejdůležitější důvod, proč jsme si jako hlavní téma našeho
projektu zvolili jídlo. Jako učitelé se každodenně setkáváme
s nezdravými stravovacími návyky našich studentů. Právě proto je naším cílem ukázat jim, jak důležitou roli hrají informace
při dodržování zdravého životního stylu.
Patricia Magee, koordinátorka celého projektu
Jsou tomu přesně tři roky, co mi byla nabídnuta možnost odjet
na zahraniční studijní pobyt do Francie. Na ten moment nikdy
nezapomenu. Musela jsem se rozhodnout ihned, zda nabídku
přijmu a poslední ročník střední školy tak strávím ve městě
Chambéry. Řekla jsem si, že do Francie pojedu, a nikdy jsem
toho nelitovala.
Školní rok v Savojských Alpách bylo období, které jsem milovala a které předurčilo další vývoj mého života. Ne vždy
to ale bylo jednoduché. Hlavní překážkou byl jistě cizí jazyk,
který jsem před příjezdem do Francie neovládala, ale po devíti
měsících pobytu ve francouzské rodině a za pomoci přátel jsem
s úspěchem složila francouzskou maturitu a získala jazykový
certifikát. Další zkouškou bylo odloučení od domova. Když jsem
se ale přes jím způsobené starosti přenesla, začala jsem vnímat
jeho světlou stránku. Zjistila jsem, že až při delším pobytu v cizině a při konfrontaci s odlišnými kulturami si uvědomíme svoji
identitu a lásku k rodné zemi.
Nyní studuji jazyky a literaturu na francouzské univerzitě
v Bretani a vím, že nebýt mého výjezdu v rámci programu
COMENIUS, tuto šanci bych nikdy nedostala. Velmi si vážím
možnosti, kterou mi střední škola poskytla, rok na zahraniční
škole byl velkým přínosem pro můj osobní život, mé studium
i budoucí povolání.
Nina, studentka
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COMENIUS / DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Název projektu:
Job shadowing – stínování kolegů na zahraniční škole
Příjemce grantu:
Hana Komárková, Zdena Kučerová
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7
Odloučené pracoviště Hornická 66
360 01 Karlovy Vary
www.materinkykv.cz

PARTNERSKÉ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU
ROZPOČET PROJEKTU

Katrineholms kommun
Sjoholm-Strangsjo BOU
Katrineholm
ŠVÉDSKO
6 dní (květen 2011)
275,23 € a 300,83 €

Mezi českými Karlovými Vary a švédským Katrineholmem se
v posledních letech rozvinula nebývale široká spolupráce. Vše
začalo nenápadným setkáním členů „Klubu přátel Karlových
Varů“ a „Katrineholmským klubem řeči a kultury“ v roce 2003.
Na toto setkání navazovala řada zejména kulturně laděných
akcí, kdy v Karlových Varech vystoupila hudební tělesa z Katrineholmu a naopak. Jedním z nich byl i pěvecký dívčí sbor
ze Střední odborné pedagogické školy v Karlových Varech.
Na tuto školu později přijely učitelky ze Švédska na návštěvu
a zajímaly se o systém přípravy budoucích pedagogů v ČR
na výkon povolání. Měly zájem navštívit i některé mateřské
školky, zejména ty s prvky waldorfské výuky.
Takto jsme se dostali do roku 2008, v němž do spolupráce
vstupila i Zdeňka Tichá, ředitelka 1. Mateřské školy v Karlových
Varech, která návštěvy na vybraných školách zprostředkovala
a poskytla metodickou pomoc při organizaci návštěv. Jedna ze
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švédských učitelek projevila přání navázat s některou z českých
karlovarských mateřských školek hlubší spolupráci. V roce 2009
se uskutečnila první z řady návštěv českých školek ve Švédsku.
Návštěvy se zúčastnily 3 z 8 karlovarských školek spadajících
pod 1. Mateřskou školu Karlovy Vary, o rok později se přidaly
školy z nedaleké Kyselky, Šemnice a Velichova. Od tohoto roku
se učitelky partnerských školek pravidelně navštěvují, lichý rok
jedou české učitelky do Švédska a sudý rok naopak přivítají
návštěvu z Katrineholmu doma v Karlových Varech.
Cílem návštěv je kromě zájmu o rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v anglickém jazyce, poznávání nových forem a metod pedagogické práce na základě školského kurikula
a výchovně vzdělávacího systému obou zemí. České učitelky
se rovněž zajímají o inovaci vzdělávacího procesu a zajištění
odborné péče o děti předškolního věku. Dále se pak zaměřují
na problémy multikulturní, jazykové a sociální při začleňování
a uplatňování malých cizinců ve Švédsku, na způsoby integrace a inkluze ve vzdělávání, na náhradní a institucionální
péči o děti předškolního věku, na problematiku životního
prostředí, zdravého životního stylu a environmentální výchovy.
V rámci školního vzdělávacího programu, do kterého zúčastnění pedagogové začleňují své celoroční projekty vzájemné
česko-švédské spolupráce, učitelky přímo obohacující vzdělávací i zájmové činnosti dětí. Osobní setkávání spřátelených pedagogů je vnímáno jako vyvrcholení společné celoroční práce.
Program studijního pobytu vždy obsahuje aktivní účast při výchovně-vzdělávacích činnostech, návštěvu vybraných školních
i školských zařízení v regionu, specializovaných pracovišť s odbornou péčí pro děti, odborné diskuse a prezentace českošvédské spolupráce nejenom v okruhu pedagogické veřejnosti
a také setkávání se zástupci školských odborů (na městských
úřadech) a představiteli měst Katrineholm a Karlovy Vary.
Jak již bylo naznačeno, mezi spřátelenými mateřskými školami
probíhá celoroční pravidelná komunikace formou elektronické
či klasické pošty, vše se dokumentuje a vzniká tak velmi zajímavý písemný i obrazový materiál spolupráce. Obě země také
během celého roku prezentují svoje činnosti na webových
stránkách mateřských škol, v různých periodikách, při různorodých školních akcích a výstavách. Pořádají osvětové akce,
získávají pro tuto spolupráci významné partnery, jako jsou ro-

diče dětí nebo zřizovatelé mateřských škol. Klíčovou aktivitou
jsou celoroční projekty vzájemné spolupráce přímo obohacující
vzdělávací i zájmové činnosti dětí, směřující k jejich sociálnímu
rozvoji. Jako příklad celoročního projektu lze uvést například
pečení typických švédských vánočních perníčků: Švédské děti
připravily těsto, to v balíku poslaly do Čech, kde z něj děti
upekly perníčky, vše zdokumentovaly a fotografie zaslaly
nazpátek do Švédska.
V květnu 2011 se podařilo získat grant z programu COMENIUS
na job shadowing dvou učitelek z 1. Mateřské školy Karlovy
Vary; jednalo se o paní Hanu Komárkovou a o paní Zdenu Kučerovou. Obě učitelky byly již do spolupráce se švédskými školami
zapojeny a nyní se jim naskytla prostřednictvím grantu možnost
vycestovat na týden do Katrineholmu a přímo v mateřské škole
se účastnit výuky a zapojovat se do ní. Zařízení, ve kterém
job shadowing probíhal, se jmenovalo Sörgården a jednalo se
o zařízení předškolní péče. Obě učitelky se aktivně zapojovaly
do celodenního vzdělávacího procesu pod vedením švédských
učitelek a vytvářely aktivity pro děti, které jinak praktikují v domovské mateřské školce. Kromě působení v Sörgårdenu navštívily učitelky ještě další zařízení předškolní péče v Katrineholmu
a bylo zorganizováno setkání s pedagogy i rodiči těchto zařízení.
Domů si paní Hana a paní Zdena přivezly mnoho zážitků a také
poznatků, které mají zájem zahrnout do své budoucí práce v
mateřské škole. Zejména se jedná o výstupy motivačních projektů propojených tematicky s národními svátky, oslavou Vánoc
či rovnodennosti. Zajímavým zjištěním bylo pro obě učitelky to,
že švédské mateřské školy mají smíšená oddělení pro děti od
jednoho roku do šesti let. V takovém oddělení je asi 20 dětí,
o které se starají dvě kvalifikované učitelky a jedna asistentka.
Všechny denní aktivity probíhají v klidné a příjemné atmosféře,
která připomíná harmonickou rodinu. Dětem je ponechána
zdánlivá volnost, jsou usměrňovány velice citlivě. Zároveň jsou
vedeny k samostatnosti a ohleduplnosti k ostatním. Je jim
poskytována daleko větší míra samostatné volby činnosti, a to
nejen v prostoru mateřské školy, ale i venku, v přírodě. Je zde
velký prostor pro individuální činnost. Na druhou stranu obě
učitelky potvrdily, že švédské pedagožky, které byly na návštěvách v České republice, obdivovali náš systém stravování a také
poslušnost a vychovanost českých dětí a jejich vztah k učitelům.

Počáteční obavy a očekávání
Do projektu česko-švédské spolupráce jsme všichni vstupovali
s velkým očekáváním něčeho nového, co přinese další poznatky
pro naši práci a obohatí nejen nás, ale i naše mateřské školy.
Díky naší společné přítelkyni, neúnavné překladatelce, doručovatelce dárečků i zpráv, obětavé spolupracovnici a zakladatelce této aktivity, paní Jarmile Kocourkové, jsme získali
mnoho nových přátel, úžasných zkušeností a další motivaci pro
vykonávání naší pedagogické práce na jiné úrovni. Děti a jejich
rozzářená očička, když prožívají něco neobvyklého, jsou totiž
pro nás všechny tou největší odměnou za naši velmi náročnou
práci. A proto si můžeme popřát hodně štěstí v našem budoucím společném konání při česko-švédské spolupráci.
Hana Komárková

Lidé si mohou rozumět, přestože mluví různými jazyky
Výsledky naší česko-švédské spolupráce svědčí o tom, že si lidé
mohou rozumět i přesto, že mluví různými jazyky. Děti poznávají zvyky svých přátel a učitelky se snaží použít švédské národní tradice i v našich českých podmínkách. Děti si prohlížejí
fotografie a filmy s dětmi z druhé cizí země, posílají si vzájemně dárečky v balíčcích, chtějí si navzájem přiblížit své pohádky
a ukázat pohádkové postavy. Díky tomu děti ve švédském
Sjoholmu znají českého Krtečka i Ferdu mravence a naopak
české děti zase znají švédské trolly a medvídka Bamse.
Zdena Kučerová
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ERASMUS / PRACOVNÍ STÁŽ
Příjemce stipendia:
Vojtěch Pošmourný
26 let
student magisterského programu Fakulty architektury,
České vysoké učení technické v Praze

NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

Massimiliano Fuksas Architetto
Piazza del Monte di Pieta 30
Řím
ITÁLIE
3,5 měsíce (říjen 2009 – leden 2010)

ROZPOČET PRACOVNÍ
STÁŽE

638 € měsíčně

Stručné hodnocení navštívené instituce
ODBORNÁ ÚROVEŇ

1

PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM

2

KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

1

OKOLNÍ PŘÍRODA

4

ARCHITEKTURA

1

Vojtěch se rozhodl zúčastnit pracovní stáže bezprostředně po
skončení desetiměsíčního ERASMUS studijního pobytu v italské Ferraře, přičemž zdejší univerzita byla vyhodnocena jako
jedna z nejlepších v Itáli. Studijní pobyt ve Ferraře absolvoval
v rámci magisterského studia na Fakultě architektury ČVUT
v Praze. Řím a konkrétně i ateliér Massimiliano Fuksas
Architetto si pro pracovní stáž vybral sám, a to s cílem
poznat jiné prostředí a pracovat v renomovaném ateliéru,
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v němž se mohl účastnit nejrůznějších (i velkých) projektů.
Dalším motivačním prvkem byla snaha znovu navštívit Itálii,
přiblížit se italské kultuře, rozvíjet své odborné zkušenosti,
přiučit se od zkušených architektů a prohloubit si znalost
italštiny. Po celou dobu přípravy pracovní stáže pomáhalo Vojtěchovi studijní oddělení rektorátu školy a příprava probíhala
dle instrukcí koordinátorky. Škola rovněž velmi pečlivě sleduje
kvalitu stáží.
Ateliér Massimiliana Fuksase a jeho ženy Doriany má opravdu
široký záběr. Vznikají zde jak návrhy užitných předmětů (např.
příborů, kuchyňského nádobí i šperků), tak projekty obřích
rozměrů (např. letiště či mrakodrapy v Číně). Ateliér má tři
sídla. Hlavní adresou firmy je ateliér v Římě a dalšími pobočkami jsou ateliér v Paříži a v Šen-čenu v Číně. Tyto ateliéry
jsou menší, například francouzský je asi pětinový oproti římskému ateliéru a zaměřuje se na francouzské projekty.
Římský ateliér Fuksas Architetto je rozdělen do několika
různých divizí, jako jsou modelárna, design, soutěže, italské
projekty či letiště v Číně. Ateliér má i vlastní tiskové centrum.
Nachází se ve středu města, nedaleko od Campo di Fiori
a Piazza Navona. Je umístěn ve třech patrech starobylého
paláce s nádherným dvorem a má k dispozici i terasy na střeše
objektu. Zde se obvykle provádí fotografování modelů projektů. Dalším prostorem ateliéru je sklad modelů, ve kterém občas probíhají jednání s klienty přímo u větších modelů. Vojtěch
si našel ubytování nedaleko, takže po celou dobu stáže ho
ovlivňovalo příjemné prostředí s historickou architekturou.
Ateliér zaměstnává cca 70 architektů, z čehož asi dvě třetiny
tvoří stážisté z celého světa. Vojtěch potvrdil vysoké pracovní nasazení zaměstnanců i profesionální přístup. V ateliéru
nebyla běžná neformální komunikace – diskutovalo se pouze
o práci. Práce sama byla velmi zajímavá a intenzivní, obvykle
se pracovalo do šesti až sedmi hodin do večera, v případě
odevzdávání návrhů do soutěží i přes noc nebo přes víkend.
Vojtěch měl možnost seznámit se s prací celého ateliéru,
sám nicméně požádal svého vedoucího, zda by mohl pracovat
v modelárně (italsky sala plastici), v níž se tvoří nejen modely
staveb, ale také například modely jednotlivých detailních fragmentů interiérů. Zde strávil převážnou část své stáže.

Mezi projekty, do kterých se Vojtěch zapojil, patří Národní
archiv v Paříži, soutěž na výškové objekty v Pekingu, návrh
úpravy pobřeží města Panteleria, nákupní centrum v Bratislavě a další. Podílel se rovněž na vytvoření kongresového
centra EU La Nuvola (česky oblak), jež bylo nedávno otevřeno
v Římě.
Za hlavní přínosy svého ERASMUS pracovního pobytu Vojtěch
považuje osvojení si jiného stylu práce, možných způsobů
využití a tvorby modelů v architektuře, spolupráci se studenty
z mnoha zemí. Velmi oceňuje zapojení do mnoha běžících projektů v moderním ateliéru a aktivní podíl na jejich vytváření.
Hlubší poznání kultury země a prohloubení znalosti italského
a anglického jazyka byly dalším přínosem pracovní stáže. Po
skončení pracovní stáže Vojtěch obdržel certifikát o absolvování pracovní stáže ve studiu Massimiliano Fuksas Architetto
a dodatek k diplomu.

2. místo v soutěži na revitalizaci panelového domu v Modřanech (Nadace pro rozvoj architektury, 2010) a 2. místo za návrh na úpravu náplavky (soutěž Zelená čtvrť Praha 5, 2012).
„V modelárně sala plastici jsem se dostal ke všem zpracovávaným projektům a také k jejich vytváření--designování. Vedení
týmu byli schopní profesionálové, od kterých jsem se mnohému
naučil. Práce byla někdy rutinní, jindy zase velmi zajímavá
a individuální. U každého záleží na předvedených schopnostech,
ale je potřeba počítat s trpělivostí a pokorou.“
Vojtěch Pošmourný

Pro Vojtěcha měla stáž rovněž osobní rozměr – seznámil se
díky ní se svou dívkou, také studentkou architektury. Ta v současné době studuje architekturu na ČVUT v Praze. V rámci
svého pobytu navázal Vojtěch přátelství s některými stážisty,
s nimiž trávil i volný čas po práci; občas se vídají dodnes.
Spojuje je nejen práce, ale také hudba, kterou Vojtěch aktivně
provozuje (housle, zpěv).
Celý pracovní pobyt Vojtěch hodnotí jako velmi významný pro
jeho odborný rozvoj. Ateliér byl plný stážistů a celkem nebyl
problém se do něj dostat. Využívání práce stážistů je běžnou
praxí, pro zaměstnavatele je výhodné a levné. Naopak stážisté
se tak dostanou k takové práci, k jaké by jinak neměli přístup.
V současné době pracuje Vojtěch částečně jako architekt
a zároveň je interním doktorandem na katedře architektury
fakulty stavební, na níž se chystá dokončit disertační práci na
téma posouzení vývoje památkové péče v ČR a Itálii. Při svém
pobytu ve Ferraře spolupracoval na expozici muzea kanalizačních poklopů a zjistil, že první exponát pochází z Prahy.
V současnosti plánuje výstavu předmětů z muzea ve Ferraře
ve spolupráci s městskou částí Praha 1.
Spolu s italskou přítelkyní se Vojtěch účastnil architektonických soutěží, v nichž získali dvě ocenění:
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Příjemce stipendia:
Milada Píchová (Koutníková)
26 let
studentka magisterského programu Filozofické fakulty,
Masarykova univerzita, Brno
NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

Inlingua
Avda. Rey don Jaume
12002 Castellón
ŠPANĚLSKO
10 měsíců (září 2009 – červen 2010)

ROZPOČET PRACOVNÍ
STÁŽE

577 € měsíčně

Stručné hodnocení navštívené instituce
ODBORNÁ ÚROVEŇ

1

PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM

2

KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

1

OKOLNÍ PŘÍRODA

1

ARCHITEKTURA

3

Milada je mladá, krásná a inteligentní žena a na pláži v australském Perthu přemýšlí, jak by si prodloužila léto, protože
představa zimy strávené v ulicích Prahy se jí totiž ani trochu
nezamlouvá. Jestli je alespoň něco z toho pravda? Rozhodně
první věta tohoto souvětí… ale i to, že myšlenka na pracovní
stáž ve Španělsku se zrodila právě v Austrálii. Milada zde
byla na studijním pobytu zaměřeném na prohloubení znalosti
angličtiny, které Milada díky vlivu svého otce propadla už jako
sedmileté dítě. Volba studijního oboru na Masarykově univerzitě proto byla jednoznačnou záležitostí. Kromě angličtiny
se však Milada rozhodla proniknout také do tajů španělského
jazyka. I ten si zamilovala a v rámci bakalářského studia absolvovala studijní pobyt ve Španělsku ve městě Castellón.
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Jazykových pobytů měla za sebou Milada již několik, kromě
pobytu ve Španělsku a v Austrálii studovala ještě jako středoškolačka v Americe. Zkušeností se životem v zahraničí
a se zvládáním rozličných situací měla tedy již mnoho a oběma jazyky se výborně domluvila. Kladla si ovšem otázku, zda
a jak by obstála jako pedagog, zda by uměla jeden nebo druhý jazyk také sama vyučovat. Zároveň chtěla získat praktické
zkušenosti s výukou a měla konkrétní představu o tom, jaké
studenty by chtěla jazyk učit. Svůj zájem tedy zaměřila na
získání informací o možných pracovních stážích v zahraničí.
Kontaktovala domácí školu se žádostí a do e-mailové schránky
jí byl doručen informační newsletter o možnostech aktuálních
zahraničních stáží.
Na nabídku pracovní stáže nečekala dlouho a se školou
vyřešila všechny formální požadavky nutné pro zajištění stáže.
Z Austrálie si prostřednictvím internetu vytipovala možné
zaměstnavatele a prostřednictvím e-mailu je oslovila. Výhodou
bylo, že měla přesnou představu o místě, typu práce
a organizaci, ve které by chtěla pracovat. Zaměřila se na
výuku anglického jazyka, preferovala výuku v soukromých jazykových školách, přednostně chtěla vyučovat starší studenty,
u nichž se předpokládá osobní zájem o osvojení si jazyka
a při výuce jazyka lze využívat vyspělejší témata. Anglický
jazyk chtěla vyučovat ve Španělsku, aby tak zároveň využila
a dále rozvinula svou znalost španělštiny. O konkrétním místě
ve Španělsku měla jasno: Bude to Castellón, město, které zná,
a má zde již má přátele. Castellón si vybrala také proto, že
se jedná o menší město, a Milada správně předpokládala, jak
se později ukazuje, že v menším městě lépe a rychleji naváže
osobní vazby se sousedy nebo i se zelinářkou v ulici (řezníka
by jako vegetariánka radši vynechala).
Milada celou organizaci pracovní stáže zajišťovala z Austrálie,
přátelé v Castellónu jí pomohli najít ubytování a ověřovali
serióznost jí vybraných zaměstnavatelů. Celý proces přípravy
pracovní stáže trval několik měsíců, zejména fáze výběru
zaměstnavatele – jazykové školy v Castellónu – byla časově
náročná. Vzájemné upřesňování detailů a podmínek práce probíhalo skoro 3 měsíce, samotná smlouva s jazykovou školou
byla uzavřena po půl roce.
S majitelem jazykové školy Milada poprvé mluvila až při setká-

ní v jazykové škole. Byl to starší člověk a k Miladě se choval
velmi přátelsky, snad i proto, že mu připomínala jeho vnučku
a kromě toho dobře hovořila španělsky. Časem se však ukázalo, že jazyková škola navzdory předchozím příslibům nemá pro
Miladu využití. Zastávala tu jen menší administrativně-technické úkoly a chodila na náslechy do výukových hodin jiných
učitelů. Milada však měla o své pracovní stáži jinou představu – chtěla učit. Čas vymezený pro pracovní stáž nehodlala
promarnit. Když se objevily i problémy s platební morálkou
zaměstnavatele, rozhodla se pro jeho změnu. Konzultovala se
svou školou, jak tuto situaci formálně vyřešit, obrátila se i na
DZS. Sama, tentokrát již osobně, obcházela jazykové školy
v Castellónu a ptala se na práci. Jednu školu našla a absolvovala pohovor v angličtině – o její práci byl zájem, protože
jazykové kurzy po letní přestávce právě začínaly. Tato jazyková
škola zajišťovala také individuální nebo skupinovou výuku pro
firmy ve městě Castellón, tedy výuku dospělých studentů.
Milada nastoupila bez prodlení na nové pracoviště v jazykové
škole a působila zde na plný úvazek v pozici lektorky anglického jazyka. Výuka probíhala zpravidla v prvních čtyřech pracovních dnech v týdnu, pátek byl určen pro přípravu lektorů,
opravy prací nebo samostudium. Přijet do Castellónu vlastním
automobilem se ukázalo jako šťastný nápad, vlastní dopravní prostředek byl skvělý nejen o víkendu pro různé výlety
do okolí, ale především během pracovního týdne byl takřka
nepostradatelný pro rychlou dopravu k jednotlivým klientům.
Výuka ve firmách probíhala odpoledne a pro přesun z jedné
firmy do druhé, ležící často na opačném konci města, by
veřejná doprava nestačila. Večer byla Milada v jazykové škole
a vyučovala angličtinu v kurzech, které probíhaly přímo zde.

seznámí s novými přístupy k výuce jazyka.
Milada působila ve Španělsku právě v době, kdy vrcholila
finanční krize. Na mnoho Španělů dopadly její důsledky a to
zejména v podobě nezaměstnanosti. Dokonce i někteří z Miladiných přátel museli během doby, kdy zde Milada pobývala,
hledat nová pracovní místa. Paradoxně právě obor, ve kterém
Milada působila – výuka jazyků, zažíval spíše boom, protože
řada Španělů měla zájem o zvyšování kvalifikace. Nicméně
Milada vnímala dopady krize na španělskou společnost velmi
citlivě, a to i kvůli řadě přátel, které zde měla a stále má.
Výrazná byla silná rodinná pospolitost, díky níž společnost
finanční krizi lépe překonávala.
V současné době se Milada věnuje výuce anglického jazyka doma
v Praze. Zkušenosti, které získala ve Španělsku, hodnotí jako
velmi důležité pro výuku i organizaci jazykových hodin. Výuku
jazyků kombinuje s provozováním ateliéru, fotografii se totiž
aktivně věnuje celý život. Do Castellónu se Milada ráda a často
vrací, je ve styku s přáteli i se svými studenty, kteří se během
jejích opakovaných pobytů v Castellónu rádi k Miladě hlásí.
Pracovní pobyt ERASMUS hodnotí Milada jako jeden z nejdůležitějších zahraničních pobytů, jež absolvovala. Byla to
skutečná práce, kterou si de facto celou zařídila sama, musela
obstát a zajistit to, co se od ní požadovalo. Pracovní pobyt
vidí Milada jako výzvu – člověk musí vědět, co očekává a co
chce. Pokud vše zvládne, má pocit, že obstál, a získá důležité
poznatky pro další, nejen pracovní život.
Foto: Milada Koutníková

Výuka trvala až do 21 hodin, což zpočátku kladlo nemalé
nároky na organismus Středoevropanky zvyklé pracovat večer
třeba pouze do 19 hodin. Ve Španělsku je vše posunuto více
do noci, večeří se pozdě a ve 21 hodin musí člověk podávat
perfektní výkon, zvlášť v pozici lektora. Adaptaci na nový
denní rytmus usnadnil vstřícný přístup studentů. Milada učila
skupinky po 2–6 studentech, a to od tzv. falešných začátečníků až po velmi pokročilé. Práce na této jazykové škole byla
přesně to, co si Milada přála. Splnily se její představy o aktivně využitém čase, kdy si osvojí lektorské dovednosti nebo se
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poprvé uvažovat během své druhé studijní stáže probíhající
v Norsku.

Příjemce stipendia:
Veronika Jelínková
25 let
studentka Fakulty multimediálních komunikací,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veronika v rámci studia v Norsku vycestovala se skupinou studentů a s anglickým lektorem, jenž v Norsku vyučoval, na exkurzi do Londýna. Zde navštívili řadu studií, která se zabývala
animovanou produkcí – připravovaly filmy, seriály a reklamy.
V některých studiích se studenti setkali i se stážisty, kteří zde
pracovali a při návštěvě se jim věnovali. O podobných stážích
Veronika slyšela již dříve, ale právě tady získala potřebnou
inspiraci. S vědomím, že je opravdu možné, aby se sama takovou stážistkou stala, se začala touto myšlenkou intenzivně
zabývat.

NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

Loose Moose Productions Ltd.
14 Livonia Street, London, W1F 8AG
Londýn
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
3 měsíce; prodlouženo na 4 měsíce
(červen 2010 – září 2010)

ROZPOČET PRACOVNÍ
STÁŽE

819 € měsíčně

/ 88
Stručné hodnocení navštívené instituce
ODBORNÁ ÚROVEŇ

1

PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM

1

KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

1

OKOLNÍ PŘÍRODA

2

ARCHITEKTURA

1

Veronika je jen velmi nerada delší dobu na jednom místě,
ráda cestuje a poznává nové země. Lidé a nové zkušenosti jí
dodávají novou životní energii. Přesvědčila se o tom hned na
své první studijní stáži, kterou absolvovala ve Finsku. Studijní
pobyt zde se pro Veroniku stal určitou motivací pro další cestování a rovněž pro získávání dovedností v oboru audiovizuální techniky a mediální produkce za hranicemi České republiky.
Zejména to platí ve vztahu k její první zahraniční pracovní
stáži, o níž začala Veronika vážně, ale také zároveň vůbec
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Více informací o formálních náležitostech ohledně zajištění
pracovní stáže získala Veronika na domácí škole. Většina úkonů
spojených se stáží zůstala, i přes vstřícný přístup školy, na
Veronice. Ta oslovila postupně více než 30 studií zabývajících
se animovanou tvorbou. Odpovědělo celkem 5 studií a z nich
si Veronika vybrala svého favorita – Loose Moose Productions
Ltd., známé studio animované produkce působící v Londýně.
Později se Veronika dozvěděla, proč právě ona studio zaujala
a vedení společnosti Loose Moose Production Ltd. si ji vybralo
jako stážistku: Velkou úlohu sehrála animovaná prezentace (tzv.
showreel), kterou Veronika společně s motivačním dopisem
studiím zaslala. Ústředním motivem jejího videa byl jelen, toto
zvíře tvoří i slovní základ Veroničina příjmení. Naproti tomu
v logu studia Loose Moose je zobrazen los, tedy příbuzný jelena z čeledi jelenovitých, a lidé z Loose Moose měli zájem svého
„příbuzného“ mezi sebou přivítat a blíže ho poznat.
Celá příprava pracovní stáže proběhla poměrně rychle, od prvního kontaktu institucí do přijetí do Loose Moose uplynulo asi
7 týdnů. Štěstí měla Veronika i se zajištěním ubytování. Podařilo se jí si výhodně krátkodobě pronajmout pokoj studenta,
který se vracel domů do Latinské Ameriky na prázdniny. Pokoj
byl tedy zařízený a výše nájmu více než přijatelná.
Koncem června Veronika nastoupila do studia Loose Moose
a přijetím zde byla doslova nadšená. Pracovní kolektiv tvořilo
osm zaměstnanců a vládla zde velmi přátelská atmosféra. Veronika byla plnohodnotně zapojena do aktivit studia. K hladkému zařazení Veroniky přispěl i tutor, jeden z pracovníků

studia. Ten Veronice pomáhal seznámit se s postupy práce,
obsahem a zaměřením jednotlivých zakázek a úkolů, které
studio plnilo. Tutor byl Veronice k dispozici po celou pracovní
dobu a mohla se na něj kdykoliv obrátit. To ovšem platilo
i o ostatních zaměstnancích Loose Moose včetně majitele.
Přestože Veronika měla podporu při práci neustále k dispozici,
měla zároveň dostatečnou svobodu pro individuální práci. Dostala také samostatný úkol, který měla zpracovat. A nebyl to
úkol ledajaký, šlo o vypracování znělky studia Loose Moose ve
3D animaci. Kromě toho byla Veronika zapojena do běžících
projektů, podílela se na dokončovacích pracích a na testovacích verzích pro připravovaný krátký film. Také se podílela na
výrobě několika reklam. O plnohodnotném přijetí Veroniky do
týmu studia svědčí i to, že se pravidelně zúčastňovala porad
studia, na kterých mohla prezentovat své návrhy a záměry pro
zpracování jednotlivých úkolů.
Práce byla pro Veroniku mimořádně zajímavá. Kromě toho, že
dělala konkrétní práci a viděla okamžitě její výsledky, během
samotného zapojení do zakázek se učila nové techniky, které
se na škole nevyučovaly nebo o kterých měla dosud jenom
teoretické poznatky. Patřila k nim právě technika 3D animace,
s níž se zatím setkala jen zběžně, a přitom s její pomocí měla
zpracovat znělku pro studio. V rámci produkce reklamy se
Veronika dostala i do spolupracujícího natáčecího studia, jež
by jinak nikdy neměla možnost navštívit.

Po návratu do České republiky se Veronika snažila zprostředkovat co nejvíce zážitků z pracovní stáže i nabyté nové
praktické zkušenosti studentům na své domovské univerzitě.
Uspořádala proto několik setkání, na kterých seznamovala
spolužáky s prací ve 3D programu a prakticky demonstrovala,
jak techniku 3D animace použila ve své práci.
Pracovní stáž Veroniku posunula o velký kus dopředu – pracovala ve vysokém tempu souběžně na několika úkolech, byl jí
dán prostor pro samostatnou práci a zároveň se díky kolegům
naučila řadu nových technik a přístupů. Všechny tyto zkušenosti jí pomohly při hledání zaměstnání v České republice.
S kolegy ze studia Loose Moose je stále v kontaktu a dodnes
je ráda za to, že se pro pracovní stáž rozhodla a troufla si
oslovit jako stážistka takto prestižní studio. Přesvědčila se,
že v zahraničí jsou pracovní stáže poměrně běžné a zaměstnavatelé je často využívají tak, jak tomu bylo v jejím případě.
Stážista se velmi často dostane k zajímavé práci, ke které by
se možná jako běžný zaměstnanec nedostal.

Jelikož Veronika hodnotila stáž jako velmi přínosnou a právě
také začínala produkce krátkého filmu, rozhodla se pobyt
prodloužit. Vedení studia na základě pozitivních zkušeností
souhlasilo. Rychlý kontakt s domácí školou a vstřícný přístup
i z její strany umožnily prodloužení pracovní stáže o jeden
měsíc. Samostatný úkol Veronika odvedla v požadovaném
termínu a studio Loose Moose bylo se znělkou i s celkovou
prací Veroniky spokojeno natolik, že jí nabídlo možnost
budoucí spolupráce po dokončení školy. Z důvodu ekonomické
krize a celkového úbytku práce v oblasti reklamy k tomu ale
nakonec nedošlo. Znělka, kterou Veronika vytvořila, byla studiem rozeslána jako vánoční přání a Veronika se tak částečně
dostala do povědomí londýnských animačních studií. Znělka
byla přijata také na několik mezinárodních festivalů animovaného filmu.
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ERASMUS / PRACOVNÍ STÁŽ
Příjemce stipendia:
Zuzana Bahulová
21 let
studentka bakalářského programu Fakulty multimediálních
komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

Akademia Sztuk Pieknych
w Katowicach (Asp)
(Akademie výtvarného umění)
Katowice POLSKO
4,5 měsíce (září 2008 – únor 2009)

ROZPOČET STUDIJNÍ
STÁŽE

296 € měsíčně

Stručné hodnocení navštívené instituce
ODBORNÁ ÚROVEŇ

1
(hodnotila bych nejlepší
možnou známkou)

PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM

1
(ze strany pedagogů
a studentů jsem si
„domáčtější“ atmosféru
nemohla přát)

KULTURA, SPORT,
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

1 (kultura),
5 (sport a soc. zázemí)

OKOLNÍ PŘÍRODA

3–4
(příroda byla hodně zdevastovaná v důsledku těžby)

ARCHITEKTURA

1–2
(ve městě se nachází mnoho
historických domů)

Zuzana se poprvé s informací o možnosti zahraničního studia
setkala, když v době středoškolského studia zhlédla film
„Erasmus“. Následně, po přijetí na vysokou školu, se otázkou
zahraniční stáže začala intenzivněji zabývat. Na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně jsou každoročně pořádány prezentace
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týkající se programu ERASMUS a mezinárodní oddělení na
fakultě má aktivní přístup k podpoře stáží. Nejenže pomáhá
studentům s organizací studijních pobytů, ale snaží se pro
pobyty vybrat ty nejlepší studenty.
Hlavní motivací pro absolvování studijního pobytu byla pro
Zuzanu možnost prohloubit si odborné znalosti a rozšířit
své portfolio prací, aby v budoucnu snáze našla pracovní
uplatnění. Zuzana také chtěla zlepšit své jazykové znalosti,
které v oblasti umění chápe jako nezbytnost. Sama nicméně
realisticky připouští, že není talent na jazyky od přírody, a tak
předpokládala, že nutnost komunikace v cizím jazyce během
pobytu v zahraničním prostředí ji v tomto ohledu posune
dopředu. V neposlední řadě byla možnost studijního pobytu
ERASMUS pro Zuzanu příležitostí poprvé v životě bydlet
mimo dům rodičů a vést samostatný život.
Školu v Katowicích si vybrala z nabídky partnerských škol UTB
a zaslala hostitelské fakultě portfolio svých prací. Dopředu si
pečlivě zjišťovala, zda předměty studované na přijímající fakultě budou uznány na domácí škole, a po návratu si zajistila započtení kreditů. Přizpůsobila i délku studia tak, aby nemusela
přerušovat či prodlužovat studium na své škole.
Jako cíle svého studijního pobytu si stanovila splnění povinné části studia v jiném akademickém prostředí, prohloubení
odborných a jazykových znalostí, zvýšení vlastní soběstačnosti
a nezávislosti – a to vše proto, aby se lépe uplatnila v profesním životě.
Hlavní náplní jejího zahraničního pobytu byly studium na
umělecké fakultě a vlastní tvorba. Jako dorozumívací jazyk jí
zpočátku sloužila angličtina, ale velmi rychle se naučila polsky.
Polští pedagogové motivovali studenty nejen k samotné umělecké práci, ale rovněž studenty učili, jak se v praxi v oblasti
umění úspěšně uplatnit, a nabádali studenty, aby aktivně
vyhledávali příležitosti, jak a kde své práce nabízet a prezentovat.
V průběhu studia v Katowicích Zuzana vytvořila řadu uměleckých prací, ať již to byla rozměrná plátna, či rozmanité
skulptury. Pracovala v ateliérech sochařství, ilustrace, plakátu,
malby, nových médií. Kombinace rozdílných oborů jí pomohla
celkově rozvinout její výtvarné schopnosti.

Hodně času Zuzana věnovala i animované tvorbě, pracovala
na filmech „Žena“ a „Erasmus Stranger“. Tento film vtipnou
formou představuje společenství zahraničních stážistů na
škole v Katowicích a Zuzana ho vytvořila spolu s portugalskou
kolegyní, také stážistkou.
A jaké byly pro Zuzanu největší přínosy jejího zahraničního
studia? Jak sama říká, byla to především možnost poznat
výborné učitele, odlišný způsob výuky – soustředěnou práci
v delších blocích, menší podíl jednotlivých uzavřených přednášek. Velice ji motivoval vysoce proaktivní přístup pedagogů k práci studentů. Zuzaně se naskytla možnost navázat
mnoho nových kamarádství se studenty z celého světa. Důležité bylo také setkávání s výtvarníky, animátory i s odlišným
způsobem tvorby: Zkušenost, kterou by Zuzana v domácím
prostředí jen těžko zažila.
Zuzana ale přiznává, že se při jejím pobytu v Katowicích
vyskytly i těžší chvilky. Například ubytování na studentských
kolejích nebylo v poměru k ceně příliš kvalitní. Podle informací
měl mít pokoj samostatnou kuchyňku, nakonec však bydlela
v pokoji bez kuchyňky. A především úroveň společného sociálního zázemí nebyla dobrá. V rámci univerzity nebyla k dispozici menza, možnost stravování byla velmi limitovaná. Obecně
byl ve škole špatný přístup k internetu a veškeré výukové materiály bylo nutné kupovat. Během pobytu Zuzana mnohokrát
zalitovala, že si s sebou nevzala kolo, protože by jí poskytlo
větší nezávislost na špatně organizované místní dopravě.
Protože je Zuzana bývalá aktivní sportovkyně (veslařka), je
zvyklá se s nesnázemi poprat a spoléhá hlavně sama na sebe.
Od prvního okamžiku v cizí zemi se rovněž snažila navázat
kontakty se skupinou lidí se stejnými zájmy, tedy s veslaři. Pro
takovou komunitu totiž bývá typická větší vnitřní sounáležitost a člověk tak lépe najde oporu nebo se mu dostane praktických informací pro život v neznámém místě. Ze studijního
pobytu Zuzana vyzdvihuje hlavně dobrou zkušenost s novým
prostředím a motivujícím pracovním duchem. Pozitivně rovněž
hodnotí obecně dobrý přístup Poláků k Čechům.
Díky studijnímu pobytu v Katowicích, který byl pro Zuzanu
první zahraniční studijní zkušeností, se odvážila vydat na
následné pracovní i studijní stáže do Německa (Drážďany,

Berlín) a do Švýcarska (Basilej). Velkým úspěchem bylo její
uplatnění v Německu: Ve firmě New Wave připravila návrhy
na oblečení pro olympijské veslaře v Londýně ze čtyř zemí.
A přitom například německý tým tvořila více než stovka
veslařů. Dalším nemalým úspěchem bylo vystavení Zuzaniných
prací během Fine Art Week v Basileji – každoroční největší
oslavy umění ve střední Evropě.
V současné době Zuzana dokončila magisterský studijní program. Jako diplomovou práci vytvořila animovaný film „Otto
Wichterle“ o životě vynálezce kontaktních čoček. Za tuto
práci obdržela v roce 2012 ocenění „Cena Femina“ v kategorii
animovaného dokumentu. Na konci roku 2012 získal tento
snímek další cenu, tentokrát v USA na přehlídce Short Story
Film Festival. A nejen to: Zuzana také vytvořila komplexní
výstavu o Ottovi Wichterlem pro síť Českých center.
Jako interní doktorandka Fakulty multimediálních komunikací
UTB zpracovává Zuzana disertační práci, ve které jí velmi
pomáhá zkušenost získaná v Německu při vývoji sportovního
oblečení. Na základě doporučení polských pedagogů průběžně
zasílá své práce na festivaly a bienále, obesílá soutěže, vyhledává možnosti grantů pro uspořádání výstav. S kolegyní na
fakultě zpracovala databanku prací studentů a jejich nabídku
rozesílají na festivaly i za ostatní studenty.
A když se Zuzana podívá zpět na svoji první zahraniční
zkušenost a na cestu, kterou od té doby ušla, potvrzuje, že
ERASMUS studijní pobyt byl silným impulzem pro její budoucí
profesní zaměření i pro aktivní přístup ve směřování vlastní
kariéry.
Se Zuzaninými pracemi je možné se seznámit na její webové
stránce www.bahulka.cz.
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zastánce hnutí De Stijl, průmyslový designér Gerrit Rietveld,
známý svou červeno-modrou stoličkou, nebo Mondrian, jehož
díla byla dostupná každému – třeba v ulicích jako dekorace
budov či nádraží.

Příjemce stipendia:
Michaela Tomišková
26 let
studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

Hogeschool Voor De Kunsten
Utrecht
P.O. BOX 1520
3500 BM Utrecht
NIZOZEMSKO
5 měsíců (únor 2009 – červen 2009)

ROZPOČET PRACOVNÍ
STÁŽE

399 € měsíčně

Stručné hodnocení navštívené instituce
ODBORNÁ ÚROVEŇ

1

PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM

1

KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

1

OKOLNÍ PŘÍRODA

1

ARCHITEKTURA

1

Studentka produktového designu Michaela si již dlouhou
dobu přála blíže se seznámit s nizozemským designem, který
představuje přinejmenším na evropské úrovni jistý fenomén.
Vysoce je respektována jeho odvážnost, kreativita a způsob
provedení. Seznámení s výukou na nizozemské škole proto
bylo Michaeliným velkým přáním, které si toužila splnit. Při
formulování těchto tužeb se v jejích myšlenkách objevovali umělci a designéři, kteří spoléhali na sílu jednoduchých
tvarosloví a základních barev – červené, modré a žluté. A také
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Opravdovým Michaeliným snem pak bylo získat studijní pobyt
na škole designu v Eindhovenu. To se nepovedlo. Úspěšné
přijetí proběhlo až na druhé preferované škole, Hogeschool
voor de Kunsten v Utrechtu. Tato škola akceptovala zaslanou
přihlášku a rovněž připravené portfolio prací, které Michaela
vytvořila během studia prvního a druhého ročníku. Na vyjádření
o přijetí čekala Michaela necelých 6 měsíců a v únoru 2009
již začala studovat v Utrechtu. První nepříjemnost, se kterou
se Michaela setkala, byla poměrně zarážející úroveň ubytování nabízeného přijímající školou na jejích kolejích v poměru
k ceně. Otázka bydlení a zajištění jiného způsobu ubytování
stály Michaelu ještě necelé dva další měsíce času a řešení
problémů jí odčerpalo i energii, kterou by mohla jinak uplatnit
v ateliéru. Přesto byla Michaela rozhodnuta studium využít
naplno a zapojila se do běžné výuky na škole. Kromě studentky ze Švýcarska, která zde rovněž byla na studijním pobytu,
byli jejími spolužáky pouze domácí studenti. Výuka samotná
probíhala v angličtině a pouze někdy, pro urychlení komunikace, se pedagogové bavili se studenty přímo v nizozemštině.
Přestože Michaela tento jazyk nestudovala, po nějaké době již
zvládala jednoduché fráze.
Michaele velmi vyhovoval systém výuky na utrechtské škole,
který byl ve srovnání s domácí školou odlišný. Při výuce teorie
se zde více komunikuje se studenty, při praktické výuce
studenti designu častěji pracují ve skupinách a v dílnách, řeší
více projektů za semestr, mají pestřejší zadání. Každý semestr
je rozdělen do dvou bloků a každý blok do dvou workshopů.
Naproti tomu v České republice se během jednoho semestru
práce soustředí na jeden úkol, jehož výstupem je jeden produkt, což dává jistý klid a prostor na práci, ale zároveň se tím
zužuje prostor pro poznání množství přístupů, materiálů a jejich použití. V případě hlubšího zájmu o konkrétní workshop
je možné si v dalším semestru tento workshop opět zapsat.
Michaela tak díky novému systému výuky poznala mnoho
nových technik a využila celou řadu postupů a přístrojů, které
na domácí škole nejsou k dispozici. Práce v ateliéru ji doslova

uchvátila a velmi často tam pracovala i déle, než vyžadoval
rozvrh. Na kole, které si na začátku pobytu zakoupila, pak
přejížděla do svého dočasného domova – a ráno na kolo opět
nasedla a dopravila se do školy.
V rámci jednoho workshopu si její práce blíže všimla jedna z profesorek a nabídla Michaele, zda by neměla zájem
zúčastnit se nizozemské prestižní soutěže pro řetězec HEMA.
S rozhodnutím Michaela dlouho neváhala a souhlasila. Soutěž
byla zaměřena na design výrobku s tématem re-design stávajících produktů řetězce HEMA. Termín pro odevzdání byl
opravdu krátký, a proto Michaela pracovala na splnění zadání
velmi usilovně. Vynaložené úsilí se však vyplatilo. Michaela
získala v této soutěži druhé místo a byla pozvána na slavnostní předávání cen do Amsterdamu. K získanému druhému
místu náležela rovněž finanční odměna, kterou Michaela
využila na pokrytí výloh spojených s ubytováním a s nákupem
materiálu do ateliéru.

Jaký je holandský design?
„Formálně je holandský design subjektivní, klade velký důraz
na experimenty s materiály a jejich možnostmi proměn. Vše se
odvíjí od zkoušek v dílnách, které jsou nedílnou součástí designových studií. Holandský design je provoněný snahou o inovaci,
ohledem k životnímu prostředí a tradicí této země.“
Michaela Tomišková

Michaelu Nizozemsko a jeho tradice spočívající ve vyžadování dobrého a kvalitního designu, který se přirozeně stává
neoddělitelnou součástí života i běžné výroby, oslovily tak
silně, že se přímo na místě rozhodla zajistit si pracovní stáž.
Možné budoucí zaměstnavatele si tentokrát vyhledávala nejen
prostřednictvím internetu, ale rovněž na základě doporučení
profesorů. K jednotlivým zaměstnavatelům rovnou docházela
nebo dojížděla. Nejvíce ji oslovilo studio Richarda Huttena
v Rotterdamu, do kterého posléze nastoupila na sedmiměsíční
pracovní stáž.
Techniky a nové přístupy, jež si Michaela osvojila při studijním
pobytu, nyní uplatňuje a dále rozvíjí při své práci designérky.
Realizovala řadu samostatných projektů – mezi ně například
patří projekt „Země jako těleso nebeské“, který byl prezentován v rámci ústřední výstavy Designbloku ´11. Ráda a často
se věnuje produktům spojeným se sklem a rovněž designu
interiéru. Ve své práci Michaela dodnes využívá kontakty získané při své studijní a následně i pracovní stáži v Nizozemsku
a snaží se sama své zahraniční přátele nejméně dvakrát v roce
navštívit. Mimo jiné i díky těmto kontaktům získává informace
o novinkách či zajímavých akcích v oboru.
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Příjemce stipendia:
Jakub Šimeček
24 let
student magisterského programu Přírodovědecké fakulty,
Univerzita Karlova v Praze

NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

University of Helsinki
Department of Chemistry
A. I. Virtasen aukio 1
P. O. BOX 55
FI-00014 University of Helsinki
FINSKO
6 měsíců (leden 2009 – červen 2009)

ROZPOČET STUDIJNÍHO
POBYTU

428 € měsíčně

Stručné hodnocení navštívené instituce
ODBORNÁ ÚROVEŇ

1

PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM

1

KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

1

OKOLNÍ PŘÍRODA

1

ARCHITEKTURA

1

Jakubovi poprvé řekli o možnosti studia v zahraničí jeho
kamarádi, kteří již v zahraničí studovali. Ti mu doporučili
zažádat o stipendijní program Fulbright, určený pro pobyt ve
Spojených státech. Jeho využití však zpravidla předchází absolvování poměrně velkého počtu zkoušek nutných pro obdržení
stipendia. Vzhledem k tomu, že se Jakub chtěl soustředit
především na přípravu magisterské práce (a také přiznal jistý
stupeň pohodlnosti), nechtěl svou časovou kapacitu tříštit do
příprav na absolvování těchto zkoušek. V rámci exkurze na
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jižní Moravu se od jiného studenta chemie zcela náhodou dozvěděl o účasti Univerzity Karlovy v programu ERASMUS. Po
návratu se blíže informoval o možnostech tohoto programu
a s určitým překvapením zjistil, že na přírodovědecké fakultě
je k dispozici mnoho bilaterálních smluv. Začal tedy pracovat
na přípravě svého studijního pobytu a také na výběru univerzity, kde by vypracoval svou magisterskou práci.
Při rozhodování o konkrétní zemi, kde by chtěl studovat, prošel Jakub v myšlenkách téměř celou Evropu. Konečné rozhodnutí však vycházelo z několika subjektivních předpokladů. Jižní
země Jakubovi tak úplně nevyhovovaly, protože preferoval spíše středoevropský rytmus pracovního a studijního dne. Francii
vnímal jako zajímavou zemi, nicméně byl značně limitován
neznalostí francouzského jazyka na jedné straně a nelibostí
francouzských úřadů vést komunikaci v angličtině na straně
druhé. Kvůli pracovnímu nasazení a vysoké úrovni tamních
pracovišť silně inklinoval k Německu, zde ale postrádal jistou
kulturní či exotickou atraktivitu, navíc díky dříve navázaným
kontaktům tam chtěl působit až po ukončení studia. Nyní
ho lákalo poznat trochu jinou Evropu a malinko jiné kulturní
a životní prostředí. Proto se rozhodl zaměřit na severské
končiny Evropy a podrobněji prozkoumal možnosti studia na
skandinávských univerzitách, se kterými má přírodovědecká
fakulta smlouvu v rámci programu Erasmus. Rozhodování se
postupně zúžilo na tři univerzity – v Reykjavíku, Göteborgu
a Helsinkách. K výběru konkrétního místa přispěla dostupnost
informací v angličtině na webových stránkách jednotlivých univerzit a zejména pak zajímavá nabídka pracovního projektu,
která přišla z oddělení radiochemie na Univerzitě v Helsinkách. Jakub se tedy rozhodl, že se jeho domovem na příštího
půl roku stane Finsko. Země, v níž před lety pracovně působil
i jeho dědeček.
Jakmile si Jakub vybral Univerzitu v Helsinkách, kontaktoval
pracoviště radiochemie s otázkou, zda by se mohl podílet
na speciálním projektu, který je zaměřený na zobrazování
v nukleární medicíně pomocí mědi-64. Jak se o něco málo
později ukázalo, tento projekt z technických důvodů neběžel,
ale Jakub dostal nabídku účastnit se jiného projektu. Obratem
potvrdil svůj zájem a helsinská univerzita následně zaslala
zvací dopis. Jakub si pod stromeček bez obav nadělil letenku

do Helsinek a zároveň získal jistotu, že absolvování studia
základů finštiny na filozofické fakultě bude moci již za pár dnů
zúročit.
V lednu Jakub zahájil svůj pobyt v hlavním městě země tisíců
jezer. Jak brzy zjistil, měl mimořádné štěstí na ubytování, které bylo na severský standard na cenově velmi rozumné úrovni
a kvalitní ve srovnání s tím, jak byli ubytováni ostatní studenti. Jakubův pobyt byl zaměřen převážně na práci v laboratořích oddělení radiochemie a organické chemie, přednášek či
seminářů se účastnil jen sporadicky. Avšak na těchto několika
přednáškách byl příjemně překvapen otevřeností pedagogů,
jejich ochotou a připraveností zajistit výklad v anglickém
jazyce, byť na nečekané požádání jednoho přítomného, který
nerozumí finsky. Poznal, že při studiu ve Finsku je daleko větší
důraz kladen na praktickou činnost – hodně se zpracovávají
projekty, praktikuje se systém výuky v blocích, které se zaměřují vždy na jiné téma.
Jakub tedy více než do přednáškových aul docházel do univerzitních laboratoří a zapojil se do multidisciplinárního projektu
zaměřeného na výzkum látek pro molekulární zobrazování.
Před započetím vlastní práce musel složit test týkající se práce
s radioaktivním materiálem a s tím spojenými riziky. Zároveň
pracoval na teoretických základech své diplomové práce. Jakub
se seznámil i s prací druhého týmu, který na katedře působí
a zkoumá radioaktivitu v přírodě. Nepravidelně docházel na
univerzitní kurzy finštiny pro výměnné studenty, ale vzhledem
k pracovnímu vytížení se časem jednalo už spíše jen o samostudium. Dosažená úroveň znalostí finštiny mu ovšem stačila
na základní konverzaci, což bylo přínosné zejména na víkendových výletech mimo hlavní město.

se pokračovat v doktorandském studiu namísto hledání práce
ve zcela odlišném oboru. K tomu dodává, že absolvováním
studijního programu se mu otevřely možnosti, které by se mu
jinak velmi pravděpodobně nenabídly. Získal jasnější představu
o budoucím pracovním uplatnění a způsobech, jak dosáhnout
vytyčených cílů. O úspěšném profesním nasměrování Jakuba
svědčí řada vědeckých prací a účast na mnoha odborných konferencích, například v USA, Evropě i Asii, na kterých přednášel
o moderních trendech v radiochemii, nebo krátká návštěva
v New Yorku na jednom z předních institutů pro výzkum
rakoviny.
„Bez pobytu ve Finsku bych se nedostal k možnostem, které
mám dneska. Zejména mám na mysli své současné doktorandské studium v Německu na Katedře farmaceutické radiochemie
Technické univerzity v Mnichově, která patří nejen k evropské,
ale i světové špičce.“
Jakub Šimeček

Zamýšleným výstupem mobility byla zpracovaná a následně
obhájená diplomová práce, což se Jakubovi úspěšně podařilo.
Nad rámec tohoto výstupu však Jakub zkušenost z pobytu na
finské univerzitě vnímá jako zásadní a neocenitelnou praxi,
důležitý životní mezník, kdy si vybudoval klíčové a trvalé
vazby v odborných vědeckých kruzích a osvojil si práci na špičkovém pracovišti v pro něj nové vědecké oblasti. Zároveň se
setkal s nejmodernější technikou, která není v ČR běžně k dispozici. Zejména, a to Jakub hodnotí jako zásadní moment,
prodělal vnitřní renesanci zájmu o vědeckou činnost a rozhodl
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zykovou zkoušku. Polským studentům neustále opakovala, že
s nimi chce mluvit polsky, nikoliv anglicky. Chtěla se dozvědět
více o politice a historii, takže se nevyhýbala ani těmto pro
Poláky velmi často citlivým tématům.

Příjemce stipendia:
Tereza Mácová
23 let
studentka bakalářského studia Fakulty sociálních věd,
Univerzita Karlova v Praze
NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

Uniwersytet Jagiellonski
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji
spolecznej
Krakov POLSKO
9 měsíců (září 2008 – červen 2009)

ROZPOČET STUDIJNÍHO
POBYTU

296 € měsíčně
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Tereza měla v rámci svého studia na vysoké škole jasno v tom,
že by se chtěla podívat i do zahraničí. Nechtěla ale jet příliš
daleko, a proto se rozhlížela spíše po sousedních zemích. Rozhodování mezi Německem a Polskem jí nakonec usnadnila její
polská kamarádka studující na stejné fakultě, která jí doporučila Krakov. A Tereza určitě nelitovala.
Aby to nebylo vše tak úplně jednoduché, rozhodla se, že
všechny předměty absolvuje v polštině. Hned na začátku
pobytu se proto přihlásila na začátečnický dvoutýdenní kurz
(Polish Survival Course), který organizovala přijímající Jagellonská univerzita. Díky velmi dobré organizaci (a samozřejmě
příbuznosti polštiny a češtiny) byla Tereza již po dvou týdnech
schopna základní komunikace. Později docházela třikrát týdně
na kurz úrovně B1 a v zimním semestru složila z polštiny ja/ 96

Polština jí umožnila vyhnout se tradičnímu schématu ERASMUS pobytů – setrvání v uzavřené komunitě a setkávání se
pouze s ostatními zahraničními studenty. Díky znalosti jazyka
se dostala do úzkého kontaktu s místními studenty a lidmi,
což tvořilo další velmi podstatnou součást jejího pobytu.
Pro Terezu znamenal studijní pobyt v Polsku velmi významný
obrat v jejím životě. Zamilovala se do Krakova, které dnes
považuje za své druhé rodné město. Kromě města se zamilovala i do polského přítele. Ale jak už to někdy bývá – zatímco
vztah s městem pokračuje dál, příběh česko-polské lásky už
skončil. Tereza však jezdí do Polska pravidelně i nadále, má
tam kamarády a pomalu se etabluje v oblasti česko-polské kulturní spolupráce. Organizuje kulturní akce s vazbou na Polsko:
Starala se o public relations – vztahy s novináři – pro hudební
festival Colours of Ostrava.
Přestože je Polsko naší sousední zemí, Tereza se domnívá,
že o něm Češi vědí poměrně málo. Poláci jsou obecně velmi
vstřícní a milí, mají velmi rádi Čechy, což se ale nedá říci opačně. A právě studijní pobyt ERASMUS kromě jiného Tereze pomohl otevřít oči a podívat se na věci z různých úhlů pohledu.
Jak Tereza napsala ve své eseji z pobytu, která byla oceněna
cenou NEAP: „Erasmus nastavuje zrcadlo nám samým, nabourává mýty a ničí stereotypy“.

ERASMUS / STUDIJNÍ POBYT
Příjemce stipendia:
Radek Timoftej
21 let
student bakalářského studia Fakulty životního prostředí,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

Süleyman Demirel Üniversitesi
Faculty of Forestry
Süleyman Demirel Üniversitesi,
Orman Fakültesi,
Doğu Yerleşkesi, 32260 Isparta
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Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi,
Batı Yerleşkesi, Isparta
TURECKO
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Radek kromě toho, že studuje životní prostředí na Univerzitě
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, je vášnivý cestovatel, který
již viděl kus světa. Než se vydal studovat do Turecka, měl už
za sebou pár zajímavých cestovatelských zkušeností ze Sibiře,
Mongolska, Madagaskaru a mnoha zemí Evropy. Šanci odjet
studovat do zahraničí, kterou mu škola nabídla, velmi uvítal.
Nejenže chtěl zkusit studium jinde než doma v ČR, ale povaha jeho studovaného oboru a pozoruhodná turecká příroda
mu poskytla také další možnost cestování.
Myšlenka studovat v zahraničí se zrodila v partě sedmi spolužáků, kteří chtěli vyjet na studijní pobyt společně. To však omezilo
výběr zemí, kam by se všichni mohli vydat. V té době do Turecka
moc studentů nevyjíždělo, byla tam volná místa, a proto se pro
ně turecká univerzita Süleyman Demirel stala jasnou volbou.
Radek připouští, že ho Turecko opravdu nadchlo.

Jaká vlastně byla pro Radka motivace, aby si žádost
o ERASMUS pobyt podal?
Chtěl jsem prohloubit svoje odborné znalosti. Studium oboru
životní prostředí v zahraničí, zvlášť v jiných přírodních podmínkách, znamená totiž velké obohacení našeho studia. Umožňuje
nám srovnávat a zároveň přejímat lokální poznatky o ochraně
životního prostředí.
Radek poznamenává, že poznat jiný typ krajiny a nezůstat
na jednom místě je pro jeho obor takřka nezbytné. Cestování
po Turecku pro něj tak nebylo ani tolik cestováním v pravém
slova smyslu, ale spíše seznamováním se s krajinou, kdy se
snažil vyhledávat zajímavá místa jako chráněné krajinné oblasti, správy národních přírodních (kulturních) parků apod. Radek
doplňuje, že motivací byla i touha zlepšit si angličtinu a zvýšit
svoje pracovní uplatnění v budoucnu. Stejně jako většina
ostatních studentů zmiňuje i to, že chtěl pobytem v cizí zemi,
zvlášť tak kulturně odlišné, získat další životní zkušenost.
Radek a jeho kamarádi vzali zařizování pobytu poměrně volně
a ubytování řešili až na místě. Radek ale dodává, že je to
přesně to, co ho baví. Ačkoliv dostali v předstihu nabídku ubytování v kampusu, rozhodli se pro levnější variantu v penzionu, který však byl vzdálen 30 km od školy, kam se dopravovali
pohodlně autobusem.
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Vzhledem k přirozenosti poznávat svět vlastníma očima a zkušenostmi jsme se rozhodli zvolit ubytování na „vlastní triko“,
což, jak jsem v budoucnu zjistil, mi zaručilo prožít, ne užít ani
přežít, Erasmus s dvěstěprocentním nasazením. Tím se jak
pobyt v městečku Egirdir na poloostrově stejně zvaného jezera,
tak dojíždění do školy v Ispartě staly nejen krásně prožitím
časem, ale také srdeční záležitostí.
Vzhledem k tomu, že tamní fakulta s ERASMUS programem
nově začínala a nabídka studia v angličtině nebyla moc široká,
dopředu měli pouze omezenou nabídku předmětů, ze které si
mohli vybrat. Výuku si však Radek velmi pochvaluje a připouští, že nyní, o pár let později, škola nabízí již větší výběr
předmětů pro zahraniční studenty.
Když jsme se Radka ptali na to, co mu studium v zahraničí přineslo, bylo toho opravdu hodně, co zmínil. Zahraniční studium
pro něj určitě znamenalo odborný přínos a prohloubení akademických znalostí včetně motivace pro další studium. Až tady
si totiž Radek uvědomil, že ho studium opravdu baví, k čemuž
přispěla i forma studia na turecké škole. Bylo to i vzájemné
obohacování při výuce mezi studenty a vyučujícími o tureckém, českém a středoevropském systému ochrany životního
prostředí. Vedle toho Radek zmiňuje i znatelné zlepšení
jazyka. Do Turecka totiž odjížděl téměř bez znalosti angličtiny a právě studium tady mu pomohlo se zlepšit. Osobní
přínos, pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost, nezávislost,
soběstačnost, možnost pobytu s přáteli, poznání kulturních
odlišností a jiný pohled na svět jsou jen další klady, o kterých
Radek mluví.
Když se pak Radek po pěti měsících vrátil domů, rozhodl se
stát na své škole tutorem přijíždějících i vyjíždějících studentů.
To byla další velmi příjemná zkušenost spojená s ERASMEM.
Dále si tím rozvíjel angličtinu a poznával nové lidi. Navíc díky
Erasmus Day, který se na škole pro vyjíždějící i přijíždějící
studenty pravidelně pořádá, měl možnost svoje zkušenosti
z Turecka prezentovat ostatním.
Zkušenost s ERASMEM člověka změní ale i dlouhodobě.
Radek říká, že když se člověk vrátí s pozměněným myšlením,
má spoustu možností něco změnit. Po příjezdu například
začal působit v akademickém senátu a realizoval svoje drobné
/ 98

podnikatelské nápady, pokračoval v navazujícím studiu a začal
také studovat další vysokou školu (s jiným zaměřením), aby
si rozšířil své znalosti a dovednosti. Pozitivní zkušenost s
ERASMEM v Turecku Radka ale motivovala vyjet ještě jinam
do zahraničí. Cílem bylo tentokrát Thajsko, kam jel s dalšími studenty přes Program podpory mezinárodní mobility
studentů (MŠMT). Zde byla situace komplikovanější, neboť
si studenti sami museli vyjednat meziuniverzitní dohodu, což
znamenalo dobrého půl roku značného úsilí. Nakonec se jim
iniciativa vyplatila, protože se jim podařilo zajistit spolupráci
škol na několik let dopředu.

Co Radek vzkazuje v eseji o ERASMUS pobytu, za
kterou byl oceněn NAEP?
Chcete studovat zcela jiným způsobem, zdokonalit se v angličtině a turečtině, poznat jinou kulturu odrážející se úplně
ve všem? Přijeďte. Nejspíše také budete ležet na trávě před
univerzitou, koukat na obrovské lyžařské středisko v pozadí
a diskutovat s vyučujícím nad rozličnými, avšak vždy zajímavými věcmi. Věřte, že Vám to dá více než několik let pouhého
teoretizování za katedrou.
To stojí za to 

LEONARDO DA VINCI / PROJEKT MOBILITY –
POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Název projektu:
„e-ANTS: Evropská automatizovaná síť výukových systémů“
Příjemce grantu:
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara
Klatovská 109
301 00 Plzeň
www.spstrplz.cz

PARTNERSKÉ
ORGANIZACE

EDV-Schulen Wiesau
Wiesau
NĚMECKO
Staatliche Berufsschule Amberg
Amberg
NĚMECKO

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
ROZPOČET PROJEKTU

18 měsíců (září 2007 – únor 2009)
25 000 €

V roce 2005 přišla na Střední průmyslovou školu strojnickou
v Plzni pozvánka na prezentaci vzorového výukového systému
pro výuku mechatronických systémů, konanou v německém
Ambergu. Pan Jaromír Čikl, obchodní zástupce firmy HPS
System, představoval výukový systém na státní technické škole
Staatliche Berufsschule Amberg a pozval i zástupce plzeňské
školy. Amberg je pouze 60 kilometrů od hraničního přechodu
Rozvadov, celou cestu se jede po dálnici, takže plzeňští s potěšením nabídku přijali.
O rok později se opět v Ambergu sešli zástupci tří vzdělávacích institucí, aby se pokusili připravit společný projekt. K Ambergu a Plzni se jako třetí přidala EDV Schulen ve Wiesau.
Pan Rainer Graf z Ambergu představil svým kolegům myšlen-

ku projektu „e-Ants“: V rámci spolupráce škol, které vyučují
mechatroniku anebo informační a telekomunikační technologie, zapojit žáky do navrhování a výroby jeřábového robota
a třídicího automatu a tato zařízení potom ovládat jak na
místě, tak prostřednictvím dálkového přístupu po internetu.
Projekt byl předložen, schválen a v září 2007 se mohlo začít.
Do projektu se v rámci realizace zapojilo 12 učitelů a 19 žáků
z Plzně, na německé straně to bylo 48 žáků a jejich učitelé.
Uskutečnila se čtyři společná setkání, která trvala vždy 3 týdny. Odborná náplň setkání, spíše pracovních stáží, byla velmi
komplexní – od výroby strojních částí přes jejich kompletování
a vybavení elektronikou až po programování a připojení na
internet. Na zcela konkrétním zadání si žáci zvykali na týmovou spolupráci, rozvíjeli praktické dovednosti a v praxi využili
teoretické znalosti, pro které předtím těžko hledali konkrétní
uplatnění. Samozřejmě si zdokonalili své jazykové dovednosti
a měli možnost se seznámit s nejmodernější technikou ve
svém oboru.
Podařilo se jim navázat neformální přátelské vztahy se svými
vrstevníky, což nebylo zcela samozřejmé. Nesmíme zapomenout na to, že v Bavorsku žije početná komunita Němců, kteří
byli po druhé světové válce odsunuti ze sudetských území
tehdejšího Československa. V tomto směru však byli všichni,
a především učitel odborných předmětů Petr Hlávka, jenž měl
projekt na škole na starosti, velmi příjemně překvapeni. Historie je téměř zapomenuta, nemá cenu se k ní vracet, protože
na obou stranách byla situace tehdy velmi vyhrocená a složitá.
Plzeňáci s povděkem přijali kulturní blízkost regionů a velmi
přátelský přístup z německé strany.
Na projektu „e-Ants“ je nutné vyzdvihnout především to,
že pokračuje stále dál a zdaleka nekončí. Robot a automat
jsou nadále funkční a používají se v rámci výuky jako učební
pomůcky nejen pro žáky v Plzni, ale prostřednictvím internetu
i pro žáky škol z Ambergu a Wiesau. Roboty jsou trvale vylepšovány a jsou využívány například pro studentskou odbornou
činnost, stále se také konají vzájemné návštěvy škol.
Projekt zaujal nejen na české, ale i na německé straně. Obdržel Pečeť kvality Leonardo da Vinci a žáci, kteří se projektu
účastnili, byli oceněni jak v rámci SOČ, tak v rámci Českých
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hlaviček. Na německé straně byl projekt „e-Ants“ bavorskou
vládou vyhlášen za nejlepší projekt roku 2007. Slavnostní
zakončení projektu a současně zahájení provozu vlastní sítě
výukových systémů proběhlo v dubnu 2009 v Ambergu za
účasti paní Emilie Müllerové, bavorské ministryně hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie.
Aby toho nebylo málo, plzeňská škola získala od partnerské
školy zdarma programovatelný automat Siemens S300 včetně
programového vybavení. Žáci účastnící se stáží získali osvědčení Europass-mobilita, což jim určitě pomůže v jejich další
studijní a profesní dráze. A když už jsme u studia, je nutné
podotknout, že žáci, kteří na projektu aktivně pracovali, se
hlásili podstatně více k dalšímu studiu na vysokých školách.
A poslední perlička nakonec – pro Petra Hlávku byl projekt
inspirací k napsání písně.
„Evropská automatizovaná síť výukových systémů e-ANTS“ byla
moje premiéra, pokud jde o práci v mezinárodním týmu studentů, a taky moje první stáž v zahraničí. Vzpomínám na ni velmi
rád, protože jsme dělali zajímavou práci. Já pomáhal s elektronikou obou robotů a s jejich programováním, ostatní spolužáci
navrhovali konstrukci, vyráběli potřebné díly a tak dále.
Abych byl upřímný, nejvíce mi to pomohlo uvědomit si, že
v zahraničí se dá také studovat, že to chce trochu hroší kůži,
ale že není třeba se ničeho bát. Toto zjištění mi pomohlo o čtyři
roky později při rozhodování, zda studovat v Paříži. Zkušenost
s projektem „e-ANTS“ mi dodala odvahu do toho jít. Nakonec
každá stáž, které jsem se zúčastnil, včetně této premiérové,
mi pomohla pochopit spoustu věci, zejména o mně samotném
v kontextu zbytku světa. Když se začnete denně potkávat
s lidmi s různými názory, všech možných náboženství i barev
pleti, rozšíří se vám obzor a změní se váš pohled na události
kolem. Jsem spokojený: Nebýt „e-ANTS“, možná bych se nikdy
nedonutil vyjet za hranice.
Matěj, student
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LEONARDO DA VINCI / PROJEKT MOBILITY –
POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Název projektu:
„Klíčové kompetence v Evropské unii“
Příjemce grantu:
Hotelová škola Třebíč
Sirotčí 4
674 01 Třebíč
www.trhs.cz

NAVŠTÍVENÉ ZEMĚ
FINSKO
ŠVÉDSKO
NĚMECKO
PORTUGALSKO
ŠPANĚLSKO

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
ROZPOČET PROJEKTU

17 měsíců (leden 2009 – květen 2010)
108 707 €

Se stážemi studentů v zahraničí má Hotelová škola Třebíč již
několikaleté zkušenosti. Vedení školy velmi záleží na tom,
aby se žáci vzdělávali nejen doma, ale poznávali i svět za
hranicemi a rozšiřovali si tak své obzory. Od roku 1999 škola
prostřednictvím různých projektů umožnila vycestovat více
než 250 studentům z různých oborů. Tentokrát na praxi vyjelo 60 studentů ze studijních i učňovských oborů hotelnictví,
kuchař-číšník, cukrář, obchodník a cestovní ruch.
Nápad realizovat ve škole projekty financované prostřednictvím NAEP vznikl díky kontaktu na německou školu, ve které
učitelé z Hotelové školy Třebíč viděli, jak by takový projekt
mohl reálně vypadat. Na základě těchto zkušeností se pak
škola s odvahou pustila do organizace vlastních projektů

a vyhledávání vlastních partnerů. Koordinaci projektu „Klíčové
kompetence v Evropské unii“ měla na starosti zástupkyně
ředitelky Pavlína Jourová, jež využila převážně právě kontakty
získané již v minulosti. Jednalo se o podobně zaměřené školy
a v jednom případě o zprostředkovatelskou organizaci. Přijíždějícím žákům z České republiky zajistily v dané zemi praxi
v jejich studovaném oboru.
Projekt umožnil financovat stáže žákům v rámci šesti běhů ve
Finsku, Švédsku, Německu, Portugalsku a dvakrát ve Španělsku. Žáci, kteří se do projektu zapojili, si vyzkoušeli práci ve
školních kuchyních, restauracích, hotelech a jiných ubytovacích
zařízeních, denním baru, cukrářských provozovnách či cestovních kancelářích. Pracovali tak v podnicích i školních zařízeních, a to obvykle jednotlivě, případně ve dvojicích. Pracoviště
byla z profesionálního hlediska velmi kvalitní a zajímavá
(zejména ve Švédsku a Finsku) a žáci měli možnost si práce
mezi sebou během pobytu různě prostřídat.
Hlavním cílem projektu bylo s ohledem na rychle se měnící
požadavky zaměstnavatelů rozvíjet klíčové dovednosti žáků,
umožnit jim profesní růst a zároveň pomoci s lepším uplatněním na trhu práce v budoucnosti. Z profesního hlediska tak
šlo především o poznání odlišných technologických postupů
a odlišné organizace práce na obdobných pracovištích v cizině.
Kromě toho usiloval tento projekt také o osobní rozvoj žáků,
jejich motivaci pro další vzdělávání a zlepšení jazykových
dovedností.
A jak přínos těchto stáží zpětně hodnotí koordinátorka celého
projektu? Z profesionálního hlediska účast na zahraniční stáži
přinesla žákům především zlepšení odborných a jazykových
dovedností, a to včetně překonání počátečních obav z komunikace v cizím jazyce, které jsou pro každého přirozené. Díky
zahraničnímu pobytu si také mnoho z nich uvědomilo, jak
důležitou roli znalost cizích jazyků vlastně hraje. Vedle toho
Pavlína Jourová zároveň zdůrazňuje fakt, že se žáci naučili
pohybovat v cizím prostředí a jednat sami za sebe. Tato zkušenost mnohé z nich navíc dál motivovala, aby využili zahraniční letní brigády, které škola také nabízí. V tomto i jiných
projektech školy se tak ukázalo, že první zkušenost s pobytem
v zahraničí, který organizuje škola, pomáhá žákům překonat
zábrany pro další výjezdy do zahraničí. Na realizaci dalších
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zahraničních zkušeností si již troufají s mnohem menší pomocí
ze strany školy a více se spolehnou sami na sebe.
Hotelová škola v Třebíči je příkladem toho, že tyto projekty
mají smysl a že načerpané poznatky a zkušenosti lze využívat
i poté, co projekt skončí. Žáci školy například vaří ve školní
restauraci pro ostatní žáky a učitele jídla z kuchyně, kterou
měli možnost poznat v zahraničí. Na základě praxe v zahraničí došlo díky vlastní iniciativě studentů také k novému
využití školní restaurace. O velké přestávce slouží totiž kromě
recepce také jako odpočinkové místo na kávu a čaj, obsluhují zde žáci z oboru hotelnictví. Zahraniční zkušenosti dále
motivovaly studenty k organizování veřejných prohlídek, a tak
ve spolupráci s městem žáci z oboru cestovní ruch pořádají
čtyřikrát do roka prohlídky některých zajímavých míst v Třebíči
pro ostatní školy i veřejnost. Aktivní zapojení do projektů
umožňujících zahraniční stáže žáků škola zároveň využívá k
vlastní propagaci. Někteří z účastníků si ze stáží přivezli také
nové nápady a náměty, které v budoucnu hodlají využít při
vlastním podnikání. I to přináší pobyt v zahraničí.

A co o zahraniční stáži říkají sami žáci školy
a co vzkazují ostatním?
Účast byla velice zajímavá, zlepšil jsem se v jazyce i v obsluze hostů.
Je to veliká zkušenost!
Stáž je pro mě odrazový můstek k dalšímu studiu nebo
k budoucímu zaměstnání.
Běžte do toho!
Možnost vycestovat bych určitě doporučila dalším studentům,
stejně jako nepodceňovat učení angličtiny – slovní zásoby
a potřebných frází.
Nebojte se mluvit, nepodceňujte přípravné kurzy!
žáci Hotelové školy Třebíč
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LEONARDO DA VINCI / PROJEKT MOBILITY –
POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Název projektu:
„Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů
3. ročníku hotelové školy“
Příjemce grantu:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově
postižené Holečkova
Holečkova 104/4
150 00 Praha 5
www.skolaholeckova.cz
PARTNERSKÉ
ORGANIZACE

Teodor Schafer-Berufsbildungwerk
– vzdělávací podnik spravovaný
Diakonií Schleswig Holstein
Husum
NĚMECKO

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

11 měsíců (říjen 2008 – srpen 2009)

ROZPOČET PROJEKTU

15 018 €

Zdá se, že škola pro sluchově postižené studenty na pražském
Smíchově má štěstí na dobré vedení. Ukázalo se to již v roce
1900, kdy vedení školy získalo za prodej prostorově nedostačujícícho Faustova domu 580 000 korun a koupilo pozemek
v zahradě Kinských na Smíchově za 180 000 korun. Zbyl tak
dostatek finančních prostředků na výstavbu nové, prostorné
a výstavní budovy ústavu, jenž byl otevřen již v únoru 1902.
Šikovné vedení má škola i dnes: O tom svědčí mimo jiné počet
nově otevřených oborů pro studenty školy a řada projektů,
které škola pro své studenty zajišťuje. Kromě projektů na národní úrovni, jež jsou realizovány například s Radou zdravotně
postižených, se vedení školy rozhodlo pustit i do mezinárodních
vod. K většímu mezinárodnímu záběru přispěla i snaha jednoho
z neslyšících učitelů o zavedení výuky angličtiny pro neslyšící.
Výrazným hybatelem těchto aktivit je paní Jitka Králová, zástupkyně ředitele školy, jež připravila první náměty pro mezinárodní
projekt zaměřený na studenty střední školy. Hlavním požadavkem bylo vyhledání mezinárodního partnera, který zajišťuje
profesní vzdělávání pro sluchově postiženou mládež.

Výběr partnerské školy trval déle, než se očekávalo. Odpověď
od partnera z Německa, který byl vytipovaným favoritem,
nepřicházela dlouhé měsíce. Oč delší bylo čekání na potvrzení
zájmu o partnerství, o to srdečnější bylo přivítání na místě
samotném i vstřícnost a intezita spolupráce, jež následovaly. Tím úplně prvním přímým kontaktem byla monitorovací
návštěva, na kterou jela paní Jitka s kolegyní. Cílem bylo
připravit a dojednat s německým partnerem konkrétní průběh
stáží. Na místě se obě přesvědčily o tom, že lepší místo pro
své studenty snad ani nemohly vybrat. Kromě již zmiňovaného
srdečného a zároveň profesionálního přístupu, se kterým se
setkaly, rovněž zjistily, že vybraný partner patří v Německu
ke špičkovým institucím, a dokonce je spolutvůrcem národní
politiky pro zdravotně znevýhodněnou mládež. K dispozici
jsou zde kompenzační pomůcky na světové úrovni a mimo jiné
velmi kvalitní místa pro výkon odborné praxe, zejména pak
SchlossCafé – zámecká kavárna, Seebul – luxusní restaurace
a St. Peter Ording – lázeňský hotel u moře. Možností, jak
zapojit české studenty, byla tedy celá řada. Partner měl zájem,
aby všechny nabízené možnosti byly využity.
Škola německého partnera disponuje rovněž oddělením,
v němž pracuje tým lékařů, psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů, tlumočníků, asistentů, sociálních pracovníků
a dalších odborníků. Škola poskytuje studentům špičkovou
péči a na druhou stranu velmi dbá na dodržování pravidel ze
strany studenů. Velkou pozornost věnuje i samotné přípravě
studentů, kteří se ke studiu na škole teprve chystají. Tito
absolvují přípravný ročník, který trvá jeden rok. Během něj
jsou žáci diagnostikováni a ve spolupráci s odborným personálem dochází k výběru vhodného vzdělávacího oboru. Například žáci, kteří si zvolí gastronomický obor, se učí pracovat
v sobotu a v neděli, večer, ve svátky, prostě kopírují pracovní
dobu zaměstnanců běžných gastroprovozů. Po 3 letech žáci
vykonávají závěrečnou zkoušku před komisí, tato zkouška je
rovnocenná státní zkoušce v průmyslu. Hodnocení výsledků
závěrečné zkoušky provádějí také odborníci z praxe.
Stáže pro těžce sluchově postižené studenty hotelové školy
byly naplánovány pro tři skupiny, vždy po dvou studentech,
v kombinaci hoch a dívka. Cílem bylo zvládnout běžný provoz
hotelu, restaurace a kavárny, včetně obsluhy a přípravy stolů.
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Tyto tři skupiny „rotovaly“ mezi středisky praktické výuky, což
obnášelo rovněž dojíždění do hotelu, který byl od školy vzdálen necelých 50 kilometrů. Partnerská škola pro tento účel
zapůjčila minibus, do kterého se vešli studenti i pedagogický
personál. Zaškolení probíhalo v národní znakové řeči každého
státu, mezinárodní znakové řeči a v neposlední řadě rovněž
v němčině a angličtině. Komunikace byla zejména v počátcích
náročná, studenti ale tuto bariéru zvládli velmi rychle. A to
díky podpoře pedagogů, téměř půlroční domácí intenzivní přípravě na stáž a díky přístupu partnerské instituce. Během pár
dnů již studenti obsluhovali německé zákazníky v restauracích
a kavárnách, pomáhali s prací v kuchyni nebo v hotelu. Vždy
existoval způsob, jak jim vysvětlit požadované úkoly, jež měli
splnit. Hosté kavárny nebo restaurace vždy věděli, že se nacházejí v zařízení, ve kterém obsluhují neslyšící, a proto i oni
využívali speciální pomůcky pro uskutečnění svých objednávek.
Takovou pomůckou byly například obrázky různých druhů káv
na kavárenských stolcích.
Po návratu proběhla prezentace pro ostatní spolužáky a rodiče studentů. Paní Jitka přitom zdůraznila, že studenti dostali
možnost dělat něco, co je v ČR nepředstavitelné. V Německu
k nim přistupovali tak, aby se jejich handicap vyrovnal, nikoliv
s myšlenkou, že je vyřazuje z práce. Studentům samotným se
zvýšilo sebevědomí, nastal u nich společenský rozvoj, dostali
možnost cestovat, seznámit se s prací ve špičkovém prostředím a využít získané znalosti jak německého, tak i anglického
jazyka. Studenti vykonávali odbornou praxi také v oborech,
v nichž v České republice sluchově postižení běžně nepracují, například jako obsluha v kavárně nebo číšník a servírka
v luxusní restauraci.
Rovněž pedagogové získali nový náhled na zařazení studentů
do práce. Pochopili, co všechno je možné, a následně v tomto
směru působí na potenciální zaměstnavatele pro odborné
stáže v ČR. Nezávisle na další možné podpoře prostřednictvím
programu LEONARDO DA VINCI počítá škola s pokračováním
kontaktů s TSBW Husum, pozvání platí každý druhý rok. Čeští
pedagogové si uvědomili rovněž rozdíl v přístupu veřejných
služeb a zaměstnavatelů v Německu ke studentům školy
a ke spolupráci s ní. Škola německého partnera poskytuje pro
studenty úžasné zázemí, ale musí se dodržovat podmínky. Po
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úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a ukončení školní docházky se škola o vyučené žáky ještě půl roku stará a pomáhá
jim sehnat práci. Škola má šest specializovaných pracovníků,
kteří absolventům pomáhají ve spolupráci s úřadem práce
nalézt uplatnění na trhu práce v požadovaném oboru. Spolupráce školy a studentů pokračuje i po absolvování školy, tj.
v době, kdy jsou studenti již vyučení a obracejí se na školu.
Navíc škola spolupracuje přímo se zaměstnavateli na otevřeném trhu a připravuje pro ně kvalifikované odborníky, dle
požadavků a potřeb firem. Tato úroveň spolupráce s Úřadem
práce ČR nebo zaměstnavateli v českém prostředí ani přes
veškeré snahy pedagogů školy neexistuje.

Nikdo nám na začátku příliš nevěřil
Když jsme projekt podávali poprvé, spousta lidí se divila, jak
mohou být neslyšící zapojeni do mezinárodní spolupráce.
V České republice jsme byli opravdu první. Jsme rádi, že již
další rok projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci podávala i škola pro neslyšící v Hradci Králové. Oproti původním
a trochu nesmělým očekáváním byla spolupráce velmi úspěšná,
a to do té míry, že jsme za projekt obdrželi cenu Label, a dokonce jsme získali i cenu Label pro učitele evropských jazyků.
S určitou nadsázkou mohu říci, že jediný problém, který jsme za
celou dobu realizace měli, byl se zpracováním závěrečné zprávy.
Ale i tento „problém“ se nám podařilo překonat.
Jitka Králová, koordinátorka projektu

LEONARDO DA VINCI / PROJEKT MOBILITY –
POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Název projektu:
„Za zkušenostmi pro rozvoj regionálního cestovního ruchu“
Příjemce grantu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce
www.souhorky.cz

PARTNERSKÉ
ORGANIZACE

Instituto Professionale di Stato „Alfredo Panzini“,
Senigallia
ITÁLIE
Staatliche Berufsschule Wiesau
Wiesau
NĚMECKO
Gemeindeamt der Marktgemeinde Furth bei Gottweig
Furth bei Göttweig
RAKOUSKO

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU
ROZPOČET
PROJEKTU

15 měsíců (červenec 2007 – listopad 2008)
25 000 €

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horkách
nad Jizerou není v oblasti získávání prostředků na projekty
žádným nováčkem. Žádosti o různé granty podává úspěšně už
mnoho let. A že to, že to škola dělá dobře, to je možné vidět
na mnoha oceněních, která za své projekty obdržela: Je držitelem šesti pečetí kvality za projekty, dále získala ocenění na
mezinárodní konferenci ke kvalitě v mobilitách v Oslo v roce
2005 a v neposlední řadě obdržela česko-německou cenu za

rozvoj spolupráce. Škola je velmi aktivní i ve svém nejbližším
okolí. Pořádá festivaly či studentské farmářské trhy. Má 26
partnerských organizací v regionu a účastní se různých soutěží
a veletrhů.
Podle ředitele školy Vratislava Moravy jsou velmi důležitou
součástí činnosti školy a života žáků především zahraniční
stáže. Je to pro žáky příležitost, kterou jinak nemají možnost
využít. Zahraniční pracovní stáž umožní žákům poznat chování
lidí a sociální klima v jiných zemí, a tím se zpětně zamyslet
nad svým vlastním chováním či chováním ostatních. Stáž jim
otevře oči a zvýší jejich šance na uplatnění v životě. Na základě svých dlouholetých zkušeností Vratislav Morava říká, že se
žáci velmi často ze zahraničí vrátili s pozitivními sociálními
a kulturními návyky – začali dbát na dobré mezilidské vztahy
a lépe pečovat o životní prostředí. Nezřídka má zahraniční
stáž velmi zásadní dopad na žáky, které je možno diplomaticky označit jako poněkud „problémové“. Pro ně může poznání
života v jiné zemi, jiného životního stylu či jiných sociálních
vzorců znamenat zásadní obrat v jejich životní dráze.
Není nutné zdůrazňovat, že jakmile byla možnost projekt
„Za zkušenostmi pro rozvoj regionálního cestovního ruchu“
s italskými, rakouskými a německými partnery podat, vedení
školy příležitost okamžitě využilo. Hlavním cílem projektu bylo
umožnit žákům odborného vzdělávání získat nové vědomosti,
dovednosti a zkušenosti v zahraničí. Celkově se během tohoto
projektu z Horek do zahraničí vydalo 30 žáků všech oborů
školy: cestovní ruch, cukrář, kuchař-číšník a zemědělec-farmář.
Jazyková a kulturní příprava na zahraniční stáže probíhala
v období od června do září. Pak už smíšené týmy vyrazily
na třítýdenní pracovní pobyty. V Itálii žáci pomáhali ve čtyřech
hotelových zařízeních – na recepci, v kuchyni, obsluhovali,
upravovali stoly či vykonávali další pomocné práce. V Německu se po adaptaci ve cvičné kuchyni žáci také vydali
do čtyř hotelů a restaurací – pracovali jako obsluha, v kuchyni,
na baru či jako pokojské. V Rakousku žáci vykonávali stáž
ve třech penzionech a dvou vinařských a agroturistických
farmách. Od přijímajících organizací obdrželi žáci certifikát
o absolvování stáže.
Samozřejmě, že celé tři týdny stážisté pouze nepracovali od
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rána do večera. V rámci svého volného času měli možnost
poznat také místní památky, kulturu či sportovat. V Itálii se jim podařilo navštívit Benátky a San Marino. Kromě
toho i místní folklorní slavnosti a slavnosti pečení chleba.
V Německu navštívili Regensburg a sportovní den ve Wiesau.
Také se podívali do místní likérky, pivovaru a skalního labyrintu. V Rakousku samozřejmě navštívili Vídeň a kromě toho
absolvovali exkurzi do vinařských závodů, hotelové školy či
hasičské zbrojnice. Podívali se i do muzea motorek, karikatur
či filmového umění.
Zahraničními stážemi rozhodně vše neskončilo: Stážisté
prezentovali své zkušenosti a zážitky jak ostatním žákům
školy, tak na dni otevřených dveří pro veřejnost a potenciální
zájemce o studium, a dokonce i v rámci besed se žáky základních škol v regionu. V budově školy byla instalována expozice
věnovaná zahraničním stážím. Výstupy dále sloužily jako podklady pro seminární, závěrečné a maturitní práce. Zpracované
úkoly v rámci stáží v oblasti regionálního cestovního ruchu se
navíc využívají v dalších projektech a při výuce.
A jaké jsou podle Vratislava Moravy největší přínosy projektu? Pro školu to určitě znamená zvýšení prestiže, zajímavé
výsledky může škola prezentovat svým potenciálním žákům
a partnerům školy. Dále se pracovníci školy zaučili či zdokonalili v psaní a realizaci projektů a pracují více jako jeden tým.
Hlavní jsou ale přínosy pro žáky. Pro ně stáž znamená nejen
profesní, ale především osobnostní rozvoj: Jsou více samostatní, posílí si sebevědomí, stáže jim otevírají oči i dveře.
Zahraniční praxe zvyšuje možnost pracovního uplatnění žáků,
protože certifikát o stáži platí i v zahraničí. Mimochodem,
fakta hovoří jasně – mezi absolventy zahraničních pracovních
stáží není v současné době ani jeden nezaměstnaný, někteří
absolventi pracují úspěšně v zahraničí či podnikají.
Už jako nenarozené miminko jsem zažívala dobrodružství.
Poprvé jsem cestovala, když jsem byla ještě v maminčině břiše.
Moji rodiče jsou totiž z Bosny a Hercegoviny, a když v roce
1992 vypukla válka, museli utéct. Peníze jim stačily pouze na
cestu do tehdejšího Československa. Cestou museli překonat
spousty nebezpečných překážek. Když jsem se narodila, museli
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se mnou rodiče jet přes celou republiku vlakem do uprchlického
tábora, kde měli čekat na udělení trvalého pobytu.
Už odmalička jsem měla spoustu snů, být právničkou, kadeřnicí
a dokonce i cukrářkou, ale nakonec mým největším snem bylo
cestovat do zahraničí. Když jsem si vybírala střední školu, měla
jsem veliké obavy z toho, jestli to moje rodina finančně zvládne.
Můj otec je v invalidním důchodu a moje maminka je psychicky
nemocná – její psychika nezvládla ten nápor, který zažila ve
válce, ani to, že se musela v tom nejcitlivějším období v životě
ženy, v těhotenství, přestěhovat do úplně cizí země, mezi cizí
lidi, kteří mluví jiným jazykem.
Nakonec jsem si vybrala SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, což
byla šťastná volba, protože mi při nástupu do školy pomohli
s učebnicemi a dalšími problémy. Dokonce jsem si mohla splnit
svůj dávný sen – vycestovat do zahraničí, konkrétně do Rakouska, a to zadarmo, což pro mě bylo velice důležité, protože bych
si tu cestu sama nemohla dovolit. Byla jsem vybrána na zahraniční stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci. Strávila jsem
v Rakousku krásné 3 týdny. Získala jsem tam mnoho zkušeností
z oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu a zlepšila
jsem se v německém jazyce. Zároveň jsem v rámci ústředního tématu projektu, který se zabýval regionálními produkty,
navštívila turisticky významnou památku UNESCO – úchvatné
údolí Wachau a Podunajskou cyklostezku.
Nejlepší na tom všem bylo, že jsem dostala nabídku od podniku, ve kterém jsem pracovala, abych k nim přijela o prázdninách na brigádu.
Nikdy bych si ani nepomyslela, že by se mi mohlo přihodit něco
tak úžasného – že bych si splnila svůj sen a navíc dostala
i příležitost ho rozvinout.
Saraja, studentka
Na podzim jsem měl jako žák druhého ročníku učebního oboru
kuchař-číšník možnost absolvovat v rámci programu Leonardo da
Vinci zahraniční stáž v Německu, a to konkrétně v bavorském městě Weiden. Stáž byla opravdu skvělá. Spoluúčastníci byli všichni
moc fajn, během stáže se z nás stali kamarádi, což vydrželo dosud.

Na stáži jsem pracoval v kuchyni hotelu Stadtkrug. Naučil
jsem se tu mnoho užitečných věcí, které jsem ve svém gastronomickém oboru již mnohokrát využil. Zároveň mi díky stáži
došlo, že i když se německy trochu domluvím, nejsem se svými
jazykovými schopnostmi nijak zvlášť spokojený. Proto jsem
se po ukončení tříletého učebního oboru rozhodl studovat
ještě maturitní obor gastronomie. Chci se zdokonalit v cizích
jazycích i v dalších odborných předmětech a samozřejmě získat
maturitní vysvědčení, které je dnes nutností, abych se mohl
lépe uplatnit v budoucí profesi.
Po skončení školy je mým cílem zkusit pracovat v restauraci
nebo hotelu v zahraničí. Znám několik bývalých spolužáků,
absolventů naší školy, kteří pracují v Německu, v Anglii
i na luxusní zámořské lodi. Jsou moc spokojení s tím, jaké
zkušenosti získají, než se vrátí domů. Věřím, že je to nejlepší
start do života.
Vítek, student
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LEONARDO DA VINCI / MULTILATERÁLNÍ PROJEKT/
PŘENOS INOVACÍ
Název projektu:
„Brownfields in Baltic states: Lifelong Educational Project“
Příjemce grantu:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
www.fast.vsb.cz
www.vsb.cz
PARTNERSKÉ
ORGANIZACE

IURS Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o. s.
Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
SPECTRA, Centrum excelence, Slovenská
technická univerzita Bratislava
Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kaunas University of Technology
Kaunas
LITVA
Rezekne Higher Education Institution
Rēzekne
LOTYŠSKO

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU
ROZPOČET
PROJEKTU

24 měsíců (říjen 2008 – září 2010)
125 185 €

Regenerace tzv. brownfields, což jsou například opuštěná
území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané
dopravní stavby či nefunkční průmyslové zóny, je oborem
s velkým potenciálem. Vzhledem k přenositelnosti zkušeností
je velmi užitečné je sdílet v národním a především v mezinárodním měřítku. V rámci předchozích projektů (například „LEBOB“) a navazujících aktivit se postupně vytvořila síť institucí
a osob, která zkušenosti z regenerace brownfields získávala
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a sdílela. V prvních fázích byly v rámci propojení vysokoškolských pracovišť a profesních organizací využity například zkušenosti odborníků ze Spojeného království a Německa z prací
v Polsku a Maďarsku.
Hlavní motivace pro realizaci projektu byla zřejmá: Jak shromážděné znalosti, odborné kapacity a vytvořené funkční profesní sítě přenést, nebo chcete-li transferovat, do míst, kde by
se daly úspěšně využít? A jak se rozhodli na Fakultě stavební
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která
byla průkopníkem této myšlenky? Volba padla na pobaltské
státy. V roce 2007 zahájili přípravu projektu a začali v Pobaltí
hledat vhodné partnery. V této souvislosti stojí za zmínku
zajímavá zkušenost – jako více zainteresované a ochotné ke
spolupráci se ukázaly vysoké školy z menších měst a spíše
„regionálního“ významu.
Hlavním cílem projektu BRIBAST bylo přenést a rozšířit znalosti, které byly v rámci jiného projektu shromážděny, a maximálně při tom využít místních znalostí a lokálních odborníků
z praxe. Konkrétně se projekt zaměřil na specifickou oblast
udržitelného rozvoje měst. Expertům z praxe, reprezentantům
municipalit, developerům, vysokoškolským pedagogům a v neposlední řadě studentům byly zprostředkovány a předány
zkušenosti z oblasti regenerace brownfields.
Důraz byl kladen především na výukové materiály. Byly vytvořeny vzdělávací příručky, jež byly upraveny pro každou zemi
– a to nejen pokud jde o legislativní podmínky či aktuální
stav oboru, ale především s ohledem na místní jazyk. Zjistilo
se totiž, že angličtina je sice univerzální, ale její znalost není
u všech členů cílové skupiny na takové úrovni, aby byla ideálním zprostředkujícím jazykem znalostního přenosu. I proto
existuje jak anglická verze příručky, jež je využitelná po celé
Evropě, tak její specifické mutace v národních jazycích.
Kromě příručky, kterou lze považovat za nejdůležitější
hmatatelný výstup projektu, byl sestaven také instruktážní
materiál pro lektory, obsahující základní prezentace a popisy
snímků. Samozřejmostí bylo vytvoření internetových stránek
projektu. V neposlední řadě je nutné zmínit i demonstrační
výukové semináře, které proběhly v obou cílových zemích – tj.
v Litvě a Lotyšsku. Seminářů se zúčastnili různí aktéři, kteří
mají a mohou mít s regenerací brownfields něco společného
– kromě zástupců municipalit, regionů, developerů a vyso-

koškolských učitelů to byli například i umělci či představitelé
public relations.
Barbara Vojvodíková, akademická pracovnice Fakulty stavební
VŠB-TUO, zmiňuje přínosy projektu pro vlastní pracoviště
a fakultu. Materiály, které byly v rámci projektu vytvořeny,
slouží k výukovým účelům, například v programu ERASMUS.
Pracoviště využívá získané znalosti a organizuje odborné semináře pro ostatní vysoké školy. Projekt umožnil navázat nové
odborné i osobní kontakty, jež zvýšily úroveň další možné
spolupráce. Získané materiály, kontakty a zkušenosti budou
sloužit pro další možné projekty v oblastech, v nichž oblast
regenerace brownfields na svůj dynamický rozvoj teprve čeká
– například v Bulharsku či Rumunsku.
Závěrem můžeme říci, že v rámci projektu BRIBAST byla
v podstatě naplněna představa České republiky / Slovenska jako
mostu mezi východem a západem. V první fázi byly na území
ČR využity zkušenosti z evropských zemí, které leží na západ
od našich hranic. Lidé a instituce se tak stali nositeli určitého
know-how, které jsou postupně schopni předávat směrem na
východ, přičemž jako přidanou hodnotu mohou uplatnit znalost
místních a kulturních podmínek i společnou zkušenost s minulým režimem, politickou a ekonomickou transformací. Přínos
tohoto projektu nezůstal nepovšimnut a získal Pečeť kvality
programu LEONARDO DA VINCI za rok 2008.
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V 90. letech dvacátého století nastal politicko-společenský obrat a nad Krušnými horami se začal trhat inverzní opar a došlo
k pozvolné rekultivaci krajiny. Společně se zalesňováním kopců
Krušných hor a zatopováním lomů se ovšem objevil další úkol,
nejméně stejně důležitý a možná ještě obtížnější – obnovit
sousedské vztahy, navázat zpřetrhané, po staletí budované
tradice a vytvořit přátelské prostředí v nových podmínkách.

Název projektu:
„Šance – znalosti – odpovědnost“
(Chance – Kenntnis – Verantworlichkeit)
Příjemce grantu:
Partnerský spolek Litvínov, o. p. s.
Náměstí Míru 575
436 01 Litvínov
www.partnerskyspolek.cz
PARTNERSKÉ
INSTITUCE

Kulturkreis Neukirchen (koordinátor projektu)
NĚMECKO

Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung
Olbernhau
NĚMECKO
Centrum kultury i promocji gminy Bobowa
Bobowa
POLSKO

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU
ROZPOČET
PROJEKTU

12 měsíců (srpen 2006 – červenec 2007)
22 měsíců (říjen 2007 – červenec 2009) – pokračování
6 332 €
14 800 €

Podkrušnohoří je krajina lákající svou drsnou krásou a mnohdy
tragickými lidskými osudy, které se dotýkaly celého národa
nebo přesněji hned národů dvou – českého a německého. Oba
národy tu společně žily dávno před industrializací, ke které
došlo v 19. století, přičemž měla zásadní vliv na přeměnu
podkrušnohorské krajiny a zároveň zapříčinila nárůst urbanizace celé oblasti. Rozdělení českého a německého sousedství
během druhé světové války a let těsně následujících způsobilo hluboké zpřetrhání kulturních, sociálních a historických
hodnot, které se tu po staletí vytvářely. Vysídlení německého
obyvatelstva po roce 1945 navíc znamenalo výrazné snížení
populace Podkrušnohorska a následné dosídlování lidmi, kteří
vesměs nemají se zdejší krajinou, způsobem života ani tradicemi nic společného.
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V roce 1992 byla v Olbernhau, německém městečku v blízkosti českých hranic, podepsána Partnerská smlouva mezi městy
Olbernhau a Litvínov, jejíž podstatou je především spolupráce
mezi úřady, institucemi, spolky a občany obou měst, a to
na všech úrovních každodenní činnosti. Rámec pro úzkou
přeshraniční spolupráci byl tedy vytvořen. Město Litvínov pro
naplňování partnerských aktivit zřídilo obecně prospěšnou
společnost Partnerský spolek Litvínov, který se snaží realizovat
aktivity vedoucí ke sbližování občanů a k odbourávání předsudků a bariér v myslích lidí. Marie Svačinová, ředitelka spolku, se snaží tento mnohdy nesnadný úkol plnit nebo alespoň
k jeho naplnění v rámci svých možností přispět. Aktivní a optimistická dáma se zapojuje do spolupráce s vervou a nadšením
a se saským partnerem v Olbernhau, spolkem EVA (Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung) realizuje spoustu drobnějších konkrétních spoluprací, ale i zcela konkrétní projekty,
jako jsou například projekt „Dvoujazyčnost v příhraničním
regionu“ nebo projekt „Významná výročí“. Do mezinárodní
spolupráce se zapojilo rovněž bavorské město Stadtbergen
a později, pro širší evropský přesah, i francouzské město BrieComte-Robert z oblasti Seine et Marne. Všichni čtyři partneři
se pravidelně setkávají a plánují společné aktivity.
V roce 2005 přišel saský partner Kulturkreis z městečka
Neukirchen s nabídkou účasti ve společném projektu, který
by se zaměřoval na obnovení tradičních řemeslných technik
v regionu Krušné hory. Paní Marie neváhala ani vteřinu a se
spoluprací Partnerského spolku Litvínov nadšeně souhlasila.
S nabídkou německého partnera na účast v projektu obdržela rovněž doporučení předložit projekt v rámci programu
GRUNDTVIG. A tak paní Marie využila podpory NAEP, aby
splnila formální kritéria v rámci projektové žádosti.
Vše se podařilo, žádost byla schválena a v roce 2006 byl
zahájen projekt „Šance–znalosti–odpovědnost (Chance–Kenntnis–Verantworlichkeit)“, který měl celkem čtyři účastníky – dva

již tradiční partnery z Německa a jednoho nového partnera
z Polska, Centrum kultury i promocji gminy z obce Bobowa.

Pochopitelně obdobně tomu bylo u partnerů v Německu, kteří
se snažili osvojit základy českého (a polského) jazyka.

Hlavním prostředkem spolupráce v rámci tohoto mezinárodního projektu bylo pořádání společných workshopů s cílem
vzájemně si vyměnit zkušenosti a znalosti v oblasti tradičních
výtvarných technik, jako jsou krajkářství, paličkování, frivolitkování a tvorba tradičních českých vzorů, a také uměleckých
řemesel, jako jsou intarzie či obrábění dřeva. Cílem bylo
obnovit některé téměř zaniklé techniky, umožnit jejich poznání mladším generacím a zajistit tak jejich trvání. Cílovými
skupinami pro výměnu zkušeností v rámci tohoto projektu
byli umělci, výtvarníci, studenti, pedagogové a všichni občané,
kteří se o umění a kulturu zajímají. Kromě workshopů se
uskutečnila řada pracovních a partnerských setkání, která
měla často podobu účasti na trzích, přednáškách nebo návštěv
zajímavých kulturních či technických památek.

Došlo ke zcela zásadnímu přenosu interkulturních poznatků.
Na společných akcích se zapojení účastníci dozvěděli mnoho
podrobností o historii regionu, ekonomice a kultuře partnerských zemí. Jak paní Marie uvádí, právě toto lepší poznání
partnerů, jejich historie a kultury, mnohdy velmi blízké, vedlo
u všech účastníků projektu na jedné straně ke zvýšení národního uvědomění a na straně druhé k posílení tolerance. Díky
zapojení povolaných institucí, jako jsou Oblastní muzeum
v Mostě, Centrum rozvoje turismu Mostecka nebo Euroregion
Krušnohoří, získal Partnerský spolek Litvínov dobré spojence
pro další spolupráci na místní úrovni.

Spolupráci s německým partnerem Kulturkreis Neukirchen
paní Marie a její kolegové již znali, proto nebyli překvapeni
ničím nečekaným. Naopak – jen si potvrdili, že s německými
sousedy máme mnoho společného a je mnoho zkušeností,
které si můžeme navzájem předávat a vzájemně se obohacovat. Co však bylo nečekaným, avšak milým překvapením, byl
rozměr, v jakém se obyvatelé venkovských regionů Krušnohoří
zapojili do aktivit projektu. A to tím spíše, že se často jednalo
o občany ekonomicky neaktivní a účast na realizaci aktivit
jim dala nový impulz do života. Někteří účastníci si dokonce
následně na základě zkušeností z projektu dále prohloubili
specifické řemeslné dovednosti a nyní si samostatnou výdělečnou činností zlepšují svou ekonomickou situaci. K takovým
účastníkům patří například paní Pavla, která se stala zručnou
paličkářkou. Kouzlu paličkování propadla natolik, že se účastní
výstav a soutěží v paličkování nejen doma, ale i v zahraničí a vyučuje paličkování mladá děvčata ve speciální škole.
Z mužů jmenujme pana Petra, který se do té míry zdokonalil v řezbářství a dalších technikách zpracování dřeva, že
nyní vyrábí svá vlastní díla a restauruje historické artefakty.
Kromě konkrétních řemeslných dovedností, k jejichž osvojení
v rámci projektu došlo, bylo u účastníků projektu v neposlední
řadě zaznamenáno rovněž zlepšení jazykových dovedností.
To v mnoha případech obnášelo překonání počáteční nízké
sebedůvěry a ostychu při komunikaci v německém jazyce.

Aktivity projektu byly rozmanité a zahrnovaly široké spektrum řemeslných technik: Paní Marie je však opravdu hrdá na
uspořádání paličkářského sympózia. V roce 2013 se uskutečnil
již 5. ročník Krušnohorského mezinárodního paličkářského
sympózia, na kterém byly prezentovány krajkářské a další
textilní techniky saského a českého Krušnohoří v minulosti
i v současnosti. Sympózium se setkalo s mimořádným zájmem
a ohlasem jak doma, tak v saské části Krušnohoří. Zcela jistě
má před sebou další pokračování a již brzy se může hovořit
o nové tradici v centrálním Krušnohoří.
Spolupráce s německými partnery tímto projektem však
nekončí, společně s francouzským městem Brie-Comte-Robert
a s novým partnerem z Maďarska se chce Partnerský spolek
Litvínov ucházet o další projekt zaměřený na tradice, zvyky
a řemeslo v evropském sousedství.
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GRUNDTVIG / PROJEKT PARTNERSTVÍ
Název projektu:
„Mezigenerační učení počítačovým dovednostem“
Příjemce grantu:
Learning4Life – učící (se) organizace
Široká 544/25
664 12 Oslavany
www.learning4life.eu

PARTNERSKÉ
INSTITUCE

ECCC Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung
(koordinátor projektu)
Vídeň
RAKOUSKO
Instituto Superior de Contabilidade
e Administracao do Porto
São Mamede de Infesta
PORTUGALSKO
Associazione Dar Voce
Reggio Emilia
ITÁLIE
Sjálfsbjörg Landssamband fatlaðra
Reykjavik
ISLAND
Tanulj tanulni! – muvelodes es kultura egyesulet
Balatonboglár
MAĎARSKO
INTEGRA, Human Recourses Developing Associatio
Sostanj
SLOVINSKO
College Pierre Semard
Bobigny
FRANCIE

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU
ROZPOČET
PROJEKTU
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2 roky (srpen 2008 – červenec 2010)
18 800 €

Energická a entuziastická žena – to je vedoucí občanského
sdružení LEARNING4Life, paní Beáta Holá. Mezinárodním
i národním projektům se věnuje dlouhodobě a snaží se, aby
projekty naplňovaly podtitul názvu sdružení „Učící (se) organizace“, tedy aby proces vzdělávání nebyl jen jednosměrný,
jen lavina faktů směřujících od vzdělavatele ke vzdělávanému.
Učící (se) organizaci společnost chápe jako skupinu lidí, kteří
se učí i učí jiné s láskou, a to bez ohledu na věk, povolání,
status, pohlaví či zkušenosti. Sdružení LEARNING4Life propojuje lidi, kteří se nehodlají smířit s tím, že se učební látka
prostě musí „našprtat“ a škola „přežít“. A stejným principem
byl veden i netradiční projekt společného vzdělávání mladých
lidí a seniorů, který inicioval i koordinoval rakouský partner.
Rakouská společnost nebyla českému sdružení neznámá, jejich
představitelé se navzájem znali z různých seminářů či konferencí. A protože rakouský partner měl dostatečné zkušenosti
s mezinárodními projekty (řídí je již 15 let), bylo jen přirozené, že se stal vedoucím partnerem.
Hlavním nástrojem učení v rámci projektu „Mezigenerační
učení počítačovým dovednostem“ byl koncept mezigeneračního učení. Mladí lidé učili seniory počítačovým dovednostem
v procesu tvorby kreativní podoby životního příběhu staršího
člověka. Babičky a vnukové, tety a neteře, učitelé a žáci či jen
náhodní známí společně zpracovali „rodinný příběh“ seniora,
který pro mladého člověka představuje jedinečný zdroj historických a společenských informací. A pro toho staršího zase
možnost vyzkoušet si práci s počítačem, editaci textu, obrázků,
vyhledávání na internetu, zpracování videí a využití dalších
technologií. Protože se jednalo o naprosto netradiční způsob
výuky, bylo cílem partnerství prozkoumat možnosti zapojení či
aktivizace starších dospělých formou učení mezi generacemi:
Učení v rodině, mezi známými, přáteli nebo i formou kurzu
pro seniory. Zjistit, jakými cestami lze motivovat starší dospělé
k tomu, aby využili znalostí těch blízkých, kteří se skvěle
orientují v nových technologiích. Zároveň však byla zahrnuta
i aktivita předávání zkušeností mladým lidem, jež se učí od
starších dospělých. V této oblasti se jednalo zejména o přenos
hodnotných kulturních a společenských zkušeností a příběhů,
jež prožila starší generace, a je třeba je zachytit předtím, než
doslova „zmizí“ spolu s lidmi, kteří je zažili.

Český partner připravil materiály, které měly proces komunikace
senior–junior usnadnit a zároveň motivovat k otevření určitých témat. Materiály měly podobu sady otázek zaměřených
na různé aspekty spojené se zpracováním příběhu, jako jsou
záliby, technologie, které používá senior, popsání problémů při
práci s technologiemi, problémy, jež čekává junior při „výuce“
seniora, zjištění, co by se junior měl zájem dozvědět od seniora.
Řada otázek se zaměřovala na privátní oblasti, jako například
na zjišťování způsobu života seniorů v době jejich mládí, popis
typických jídel, způsob sjednávání schůzek, dopravy atp. Při
přímém srovnání se pochopitelně objevila řada rozdílů ve
způsobu života dnes a v době, kdy zapojení senioři byli mladí.
Dobře to vyniklo na příkladu Grónska: Zapojená seniorka žila
tradičním způsobem života, během zimních měsíců zůstávala
s rodinou odříznuta od ostatního světa a k nejbližším sousedům si sněhem museli prokopávat tunel. Tradičním jídlem bylo
žraločí maso a buvolí bulvy. Naproti tomu dnes řada rodin
odjíždí na zimní měsíce například do Itálie a k nejoblíbenějším
pokrmům mladých patří pizza. Nejstarší účastnici z Rakouska
bylo 98 let a pamatovala si tedy ještě Rakousko-Uhersko
a dobu, kdy automobily vlastnily pouze zámožné rodiny.
Projekt byl spíše komorní, účastnilo se ho 12 osob, za Českou
republiku dvojice babička a vnuk.

Výstupy, zejména pak „Doporučení dobrých praxí pro výuku
seniorů v ICT“, jsou k dispozici na internetu a realizátoři
projektu je propagují při vhodných příležitostech, jako jsou
konference nebo přímá jednání se zástupci institucí či jiných
organizací.
Výsledný produkt partnerství v podobě „Konceptu pro mezigenerační spolupráci “využili například organizátoři projektu
s názvem „Pra–Pra“, který se věnuje spolupráci seniorů
a juniorů. Akce „Pra–Pra“ se zaměřují na setkávání seniorů
s mladými lidmi a vzájemné předávání zkušeností mezi nimi,
a to pod heslem: Co se ve stáří naučíš, v mládí jako když
najdeš. „Pra–Pra“ tak umožní naučit se či poznat to, co jsme
se například od svých prarodičů naučit nestihli. Tato aktivita
byla představena na Social Innovation Camp 2012 (aktivita
Respekt Institutu, o. p. s.) a získala cenu publika.

V průběhu spolupráce seniorů a juniorů v týmech docházelo
velmi často (a nad rámec původních záměrů) k předávání
velmi silných životních zážitků a zajímavých postřehů, které
přinesly velkou reflexi zejména na straně juniorů. Nejednalo
se tedy o „pouhé“ vysvětlení práce s počítačem seniorům, ale
o hlubší sdílení kulturních a historických souvislostí, které se
následně týmy snažily uchopit a zpracovat do prezentace za
pomoci výpočetní techniky. Prezentace byla dokončena během
závěrečného semináře v Brně. Zde také tvůrci představili své
příběhy ostatním, celkem bylo zpracováno 5 příběhů. V rámci
projektu se uskutečnila setkání ve Vídni, Portu, Reykjavíku,
Reggio Emilia a v Brně.
Výsledkem projektu jsou kromě zpracovaných rodinných
příběhů také tipy, zkušenosti a inspirativní nápady pro využití
mezigenerační spolupráce při učení. Ta přináší nejen zvýšení
technologické gramotnosti seniorů, ale i vyšší respekt vůči
jejich zkušenostem a jedinečným příběhům v očích juniorů.
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GRUNDTVIG / ASISTENTSKÝ POBYT
Příjemce stipendia:
Kateřina Laňková
34 let
lektorka francouzského a německého jazyka a českého jazyka
pro cizince
Vysílající organizace:
Jazykový institut Praha, s.r.o.
www.jipka.cz
NAVŠTÍVENÁ INSTITUCE

Miroir Vagabond
Vieille route de Marenne, 2
Bourdon 6990
BELGIE

DOBA TRVÁNÍ POBYTU

10 měsíců (září 2010 – červen 2011)

ROZPOČET PROJEKTU

7 935 €

Stručné hodnocení navštívené instituce
AKADEMICKÁ / VZDĚLÁVACÍ ÚROVEŇ
PŘÍSTUP KE STÁŽISTŮM
KULTURA, SPORT, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

2–3
2
2–3

OKOLNÍ PŘÍRODA

1

ARCHITEKTURA

2

Katka vždy měla touhu poznávat cizí země. První výjezd
do zahraničí podnikla jako au-pair v roce 2000, poté studovala v roce 2004 rámci projektu ERASMUS v Paříži. Dále
učila v Rakousku za pomoci programu COMENIUS v letech
2006–2007. Zatím poslední zahraniční pobyt absolvovala jako
lektorka francouzštiny v Belgii. Vypadá to, že to určitě není
její poslední pracovní návštěva cizí země – pro příště zvažuje
pobyt mimo Evropu a na delší časové období.
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Katka pracovala jako jazyková lektorka v Jazykovém institutu
Praha, ale chtěla si vyzkoušet lektorovat v jiném prostředí
a za jiných podmínek, než je například výuka ve škole v rámci
programu COMENIUS. Důležitou skutečností při přípravě na
asistentský pobyt bylo také to, že jí zaměstnavatel v zahraničním pobytu nebránil.
Hlavní motivací jejího zájmu o asistentský pobyt bylo vyzkoušet si práci lektorky FLE (français langue étrangère), tj.
francouzštiny jako cizího jazyka, ve frankofonním prostředí
a prostřednictvím pouze francouzštiny. Dále se zajímala
o poznání jiných a nových metod výuky jazyka a v neposlední
řadě o bližší poznání práce neziskové organizace zabývající se
výukou dospělých.
Hledání příležitosti v rámci programu GRUNDTVIG stálo
určité úsilí. Zprvu Katka hledala možnost učit francouzštinu
v Rakousku, ale bezúspěšně. Nakonec přes databázi Grundtvig našla příležitost učit francouzštinu v Belgii. Tato možnost
ji zpočátku vůbec nenapadla, ale nakonec se rozhodla ji
přijmout a podle svých slov udělala velmi dobře.
V Belgii Katka pracovala v neziskové společnosti Miroir Vagabond, jejímž hlavním cílem a náplní je poskytovat nejrůznější
vzdělávací kurzy – jazykově a umělecky zaměřené. Cílovou
skupinou jsou belgičtí občané a cizinci, kteří jsou buď žadateli
o azyl, anebo již mají přidělený trvalý pobyt. Dospělí studenti
Miroir Vagabond pocházejí ze znevýhodněného sociálního
prostředí či se v něm aktuálně nacházejí – často se jedná
o dlouhodobě nezaměstnané, kteří si velmi obtížně hledají
místo na pracovním trhu. V případě cizinců jde o lidi, jež žijí
v utečeneckých táborech nebo v bytech pro sociálně slabé.
Náplň Katčiny práce byla velmi různorodá – nezůstalo pouze
u francouzštiny pro cizince, jejíž výuka probíhala pravidelně
v rozsahu 3 dnů v týdnu na 2 místech v regionu a ve 2 typech
kurzu. Katka také vykonávala práci asistentky při administrativních činnostech souvisejících s výukou a s prací v terénu.
Kromě toho se aktivně věnovala poskytování poradenství
– při vyřizování administrativních záležitostí cizinců tlumočila
a překládala do angličtiny, němčiny, ruštiny a turečtiny a dále
pomáhala s vyplňováním dokumentů. Pro své kolegy dobrovolníky pořádala metodické kurzy výuky francouzského jazyka a
aktivně asistovala při dalších vzdělávacích kurzech
pro frankofonní obyvatele Belgie.

Jaké hlavní přínosy svého asistentského pobytu Katka vidí?
Měla možnost se zapojit do činnosti a fungování zahraniční
neziskové organizace a seznámit se s novými typy studentů
a posluchačů. Ti totiž pocházeli převážně z Afghánistánu,
Albánie, Iráku, Íránu, Čečenska, Ruské federace, Arménie,
Mongolska, Číny, Kosova či afrických států. Měla svěřenu
plnou odpovědnost za výuku ve svých kurzech a poznala nové
přístupy ve výuce – což se týkalo především hraní divadla.
Sama pracovala na své schopnosti při výuce více improvizovat
a zároveň být na výuku dostatečně připravená. Vzhledem
k tomu, že se u Katčiných studentů jednalo o velmi specifickou skupinu, velmi často musela volit v kontaktu s nimi jiný
přístup. Často se ocitla v roli psychologa či sociálního pracovníka, který se snaží studentům pomoci také v jejich osobních
problémech. Velmi důležité bylo v rámci pobytu pro Katku
navázání nových přátelství a možnost poznat příslušníky jiných
kultur v reálném životě. Katka si z pobytu odnesla zvýšenou
motivaci pokračovat ve zdokonalování vlastních profesních
dovedností.

a přístup ke studentům než ten, který je běžně uplatňován
v českém prostředí na veřejných či soukromých vzdělávacích
institucích. Do budoucnosti Katka přemýšlí o pracovních příležitostech mimo komerční sféru a ráda by využila své zkušenosti s prací s cizinci a žadateli o azyl.

Po návratu domů se Katka snaží na svém pracovišti používat
nové výukové metody, které si při svém pobytu vyzkoušela.
Dále pevně doufá v to, že i její kolegové – lektoři z domovské organizace – budou mít zájem se zúčastnit některého
z programů individuální mobility. Snaží se zapojit belgické
organizace do programu GRUNDTVIG, aby se jejich lektoři
mohli seznámit se způsobem výuky jazyků v komerční sféře
v České republice.
A co Katku v rámci jejího pobytu v Miroir Vagabond nejvíce
překvapilo? Kromě jiného zkušenost s výukou v neziskové
sféře, na kterou nebyla zvyklá. Výuka probíhala v prostorách
knihovny, což nebylo zcela ideální prostředí, a ani výukové
materiály nebyly kvalitní. Poměrně často docházelo k problémům s organizací výuky, protože byla zajišťována převážně
dobrovolníky. Občas se tedy stávalo, že se lektor nedostavil
na výuku a Katka musela operativně zaskočit. Katku dále zaskočila velmi malá motivace studentů k učení jazyka, což pro
ni byla zásadní změna oproti studentům v placených kurzech
v domácí organizaci. Zásadní výzvou tedy bylo studenty pro
výuku vhodně motivovat, což se Katce podařilo.
Celý pobyt měl pro Katku velký význam – získala nové
podněty a inspiraci pro další práci. Poznala odlišný styl práce
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PRŮŘEZOVÝ PROGRAM / EVROPSKÁ JAZYKOVÁ
CENA LABEL
Název projektu:
„Lanterna Futuri“
Realizátor projektu:
Občanské sdružení Rodowitz
(Lužický horský spolek)
Radvanec 3
473 01 Nový Bor
www.horskyspolek.eu

PARTNERSKÉ
INSTITUCE

Begegnungszentrum im Dreieck e.V.
(koordinátor projektu)
Grosshennersdorf
NĚMECKO
Maria-Sybille-Merian-Gymnasium
Herrnhut
NĚMECKO
Dom Trzech Kultur Parada
Niedamirow
POLSKO
Liceum Ogólnokształcące
Kamienna Gora
POLSKO
Gymnázium Česká Lípa
Česká Lípa
ČESKÁ REPUBLIKA
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DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU

Průběžně od roku 2004

FINANCOVÁNÍ
PROJEKTU

Projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu, nadací a česko-německých
a německo--polských fondů a účastníky aktivit.
Původní financování bylo zajištěno z programu
INTERREG.

Projekt „Lanterna Futuri“ není finančně podporován z Programu celoživotního učení. Jedná se o dlouhodobou společnou
aktivitu tří občanských sdružení ve spolupráci se školami
v trojzemí České republiky, Polska a Německa. Do hledáčku
Národní agentury Programu celoživotního učení se dostal
projekt v okamžiku, když se ho sdružení Rodowitz spolu s českolipským gymnáziem rozhodly přihlásit do Evropské jazykové
soutěže LABEL.
Iniciativa k zahájení projektu vzešla ze strany německého
sdružení, které již spolupracovalo s polskou i českou stranou.
Němečtí disidenti se v porevolučním období rozhodli podpořit
aktivity, které potlačí v regionu xenofobii. Jako skupinu vhodnou k oslovení si vybrali středoškolské studenty. Tato iniciativa
zaujala polské emigranty z Hamburku, kteří se vrátili do vlasti
a v Krkonoších vybudovali místo setkávání Dům tří kultur.
Spolupráce s českou stranou byla navázána v roce 2001.
Za české sdružení Rodowitz se do práce zapojila paní Petra
Sochová a Gymnázium Česká Lípa reprezentuje zástupkyně
ředitelky paní Helena Pazseková. Petra jako bývalá studentka
gymnázia s vedením školy dobře vychází a práce pro studenty
ji těší.
„Lanterna Futuri“ je interkulturní projekt setkávání, vzdělávání a společné práce v hraničním trojúhelníku Německa, Polska a České republiky. Studenti a učitelé pravidelně společně
pracují v uměleckých dílnách, které se konají dvakrát do roka.
Projekt se zaměřuje na rozvoj nových učebních strategií,
interkulturních kompetencí, osobní zodpovědnosti, tvořivosti
a týmových dovedností. V rámci projektu se mladí lidé setkávají v sedmi různě zaměřených dílnách: divadlo, hudba, film,
žurnalistika, fotografie, vizuální umění a design. Doposud
se ve 209 mezinárodních dílnách setkalo 1 342 mladých lidí
z různých míst Saska, severních Čech a Dolního Slezska.
Letní a zimní dílny trvají týden a věnují se dohodnutým
tématům. Dílny probíhají pod vedením umělců a odborníků
ve zmíněných oborech a pod pedagogickým dozorem učitelů.
Spolupráce s profesionály je přitom pro mládež důležitou motivací. Vedoucí dílen disponují dlouholetými zkušenostmi na
poli interkulturní práce s mládeží. Někteří učitelé z partnerských škol se stali nedílnou součástí mezinárodního vedoucího týmu dílny. Podílejí se tak na celém procesu především
po jeho pedagogické a tematické stránce. O dorozumění se

v každé dílně starají tlumočníci. Dorozumívacími jazyky jsou
mateřské jazyky všech tří národností s tlumočnickou podporou, což napomáhá ke vzájemnému přiblížení.
Obsahové přípravě dílen se věnují učitelé všech škol na společném setkání před jejich konáním. Tam vždy stanoví nosnou
myšlenku dílen (např. spravedlnost vs. nespravedlnost). Pod
vedením odborného vedoucího studenti vytvářejí svá vlastní
společná díla. Na závěr týdne pak jednotlivé skupiny představí
své výtvory účastníkům z ostatních dílen i veřejnosti. Občanská sdružení zabezpečují v jednotlivých zemích organizační
a technické zázemí. Německé i polské sdružení mají vlastní
zařízení (bývalé statky), která pro tento účel zrekonstruovaly,
česká strana využívá pronajatou hájenku v Radvanci.

Z projektu profitují i zapojení učitelé, protože se zvyšuje jejich
profesní kvalifikace, jazyková úroveň a jejich vztah ke studentům je mnohem osobnější – mají možnost je poznat jinak než
ve formálním prostředí školy.
Sdružení Rodowitz, v současné době pod názvem Lužický horský spolek, stejně tak jako českolipské gymnázium v projektu
„Lanterna Futuri“ pokračují, aktivity jsou plánovány v letošním i příštím roce. Obliba týdenních dílen u studentů je velká
a vždy se na ně pečlivě připravují. Zároveň se po návratu do
školy rádi svými výtvory pochlubí ostatním studentům.

Původně byli studenti do dílen zařazováni na základě dobrovolnosti. Protože to však způsobovalo problémy v organizaci
školní výuky, nyní na dílny odjíždí celá třída (druhé ročníky).
Zároveň všechny školy zařadily letní a zimní dílnu do svých
školních vzdělávacích programů.
Kromě této aktivity se ještě několikrát do roka konají víkendové
dílny a letní soustředění a turné. Těchto aktivit se účastní nejen
studenti zařazení do dílen, ale mohou je navštěvovat i absolventi z předchozích ročníků, kteří si založili Klub Lanterna
Futuri. Mnozí z nich pak působí v projektu i nadále jako
dobrovolníci. Studenti komunikují rovněž na neformální bázi
(skype, e-mail) a kromě mateřských jazyků využívají a procvičují také angličtinu.
Na počátku společné práce absolvovali učitelé z každé školy
společný cyklus seminářů zaměřených na interkulturní pedagogiku. Učitelé ho považovali za velmi užitečný, mezikulturní
přístup ve výuce byl pro ně úplně nový.
A co Petra i Helena shodně označují za hlavní přínosy projektu?
V první řadě je to rozšíření přeshraniční spolupráce v regionu,
navazují se nová přátelství mezi mladými lidmi ze sousedních
zemí. Zapojeným studentům i učitelům se rozšiřuje obzor
o dvě kultury, učí se překračovat zažité stereotypy a bariéry.
Dílny pomáhají rozvíjet kreativitu, poznání nových technik
a mezinárodní týmovou spolupráci. Zvýšení vlastní odpovědnosti studentů komentuje Helena slovy: „Když se dětem dá
zodpovědnost, ony dokážou úžasné věci.“ Studenti se rovněž
zdokonalili v jazycích svých kamarádů i v angličtině.
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PRŮŘEZOVÝ PROGRAM / EVROPSKÁ JAZYKOVÁ
CENA LABEL
Název projektu:
„Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince v ČR a vzdělávání
lektorů pro jejich účely“
Realizátor projektu:
Centrum pro integraci cizinců
Kubelíkova 55
130 00 Praha 3
www.cicpraha.org

NAEP každý rok vyhlašuje soutěž zvanou Evropská jazyková
cena LABEL, ve které oceňuje realizátory zajímavých jazykových
projektů. I když nízkoprahové kurzy nejsou přímo finančně podporovány z grantu NAEP, Centrum pro integraci cizinců se se
svými kurzy rozhodlo do soutěže přihlásit a v roce 2009 spolu
s dalšími šesti jazykovými projekty získalo toto ocenění. Alena
Felcmanová, současná koordinátorka nízkoprahových kurzů,
připouští, že jim tato cena určitě pomohla při propagaci jejich
sdružení a stále funguje jako „dobrá značka“. Díky ceně navíc
získali finanční prostředky, které mohli dále investovat do
rozvoje kurzů. Přitom nebylo potřeba udělat mnoho navíc –
stačilo pouze zaslat přihlášku.
Zajímá vás, jak vlastně tyto kurzy fungují a v čem jsou specifické? Ptali jsme se Aleny, jež kurzy koordinuje.

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU

Od roku 2006

FINANCOVÁNÍ
PROJEKTU

Vícezdrojové financování – Evropský sociální fond,
Obecný program Solidarita a řízení migračních
toků a dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva vnitra, Magistrátu hl. m. Prahy, další
regionální či místní granty, příspěvky účastníků kurzů

Zajímavý projekt, v jehož rámci se cizinci žijící v České republice učí interaktivní a zábavnou formou český jazyk, realizuje
pražské Centrum pro integraci cizinců, které vzniklo v roce
2003 jako občanské sdružení podporující integraci cizinců na
území ČR. Tato podpora zahrnuje sociální poradenství, jež
klientům pomáhá řešit záležitosti týkající se práce, pobytu na
našem území, bydlení, finančních problémů apod. Centrum
dále poskytuje pracovní poradenství, včetně aktivního oslovování zaměstnavatelů. To, že pro integraci cizinců je takřka
nezbytná znalost češtiny, zde vědí moc dobře, a proto se od
roku 2006 rozhodli ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny
jako cizího jazyka a Člověkem v tísni začít poskytovat tzv. nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince. Od roku 2009 centrum
tyto kurzy realizuje samostatně.
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Výjimečnost kurzů českého jazyka, které se pořádají v současné
době na 8 místech v Praze a Středočeském kraji, spočívá
v jejich otevřenosti. Zájemci se mohou do kurzu totiž zapojit
kdykoliv a docházet tak, jak jim přijde vhod. Kurz tak nemá
pevnou strukturu, kterou je třeba dodržovat. Účastníci navíc
nejsou rozřazeni podle jazykových schopností, země původu
ani stupně znalosti češtiny. I když by se to na první pohled
mohlo zdát nepravděpodobné, průběh kurzu toto schéma
nijak nenarušuje; každý účastník, tj. začátečník i pokročilý,
si z něj vždy odnese něco užitečného. Vzhledem k volnému
přístupu účastníků kurzů jsou jednotlivé lekce uzavřené, to
znamená, že každá lekce se zabývá jedním konkrétním praktickým tématem bez přesahu do další lekce.
Při výuce, která je založena na skupinových aktivitách a komunikaci mezi všemi navzájem, se cizinci mohou také seznámit s nabídkou sociálních služeb a dostávají další praktické informace
pro život v českém prostředí. Cena jedné lekce je pouze 50 Kč.
Cílem je umožnit co nejširšímu spektru cizinců navštěvovat
snadno dostupné kurzy (časově, cenově i díky zcela otevřenému formátu) a motivovat je k dalšímu zdokonalování nabytých
znalostí a dovedností nutných pro plnohodnotné začlenění do
české společnosti. Potkávají se zde tak lidé různých národností z celého světa – namátkou lidé z Ukrajiny, Japonska,
Vietnamu, USA, Súdánu, Kanady a dalších zemí. Protože kurzy
probíhají opravdu volně a anonymně, není možné s přesností
říci, kolik lidí těmito kurzy vlastně prošlo. Odhaduje se ale, že
za celých 7 let je to cca 5 500 cizinců.

Z projektu je financována nejen samotná výuka, ale i kurzy
lektorských dovedností právě pro lektory nízkoprahových kurzů. Učitelé totiž nejsou vždy připraveni na tento styl výuky,
kdy navíc nikdy není dopředu známo, kolik účastníků se na
kurzu vlastně sejde. Za dobu trvání projektu tímto školením
prošlo 70 až 100 lektorů.
Když jsme se ptali Aleny, co Centru pro integraci cizinců organizace těchto nízkoprahových kurzů za celou tu dobu vlastně
přinesla, jednoznačně odpovídá, že je to hlavně naplnění
vlastního cíle jejich sdružení: pomáhat cizincům s integrací
do běžného života. Kurzy cizincům nejen že pomáhají zvládat
jazyk, ale jsou i otevřeným místem pro setkávání. Lektory tato
zajímavá, živá a nerutinní práce velmi baví a díky úspěchům
svých studentů v běžném životě i díky získání Evropské jazykové ceny LABEL si uvědomují, že rozhodně má smysl v této
aktivitě pokračovat. Centrum vzhledem k velkému zájmu
ze strany cizinců v současné době připravuje kurzy v dalších
městech, začíná s výukou i jiných jazyků jako angličtina nebo
vietnamština a uvažuje také o e-learningové formě výuky.

Co kurzům říkají sami účastníci?
Ztratila jsem bariéry v komunikaci a mohu se lépe domluvit
s lidmi na ulici i s kolegy v práci.
Atmosféra kurzů je skvělá, profesoři jsou profesionální a sympatičtí.
Oceňuji odhodlanost P., je výborná učitelka. Struktura kurzu je
adekvátní pro studenty z různých zemí. Upřímně – kurzy jsou
geniální. Děkuji.
Je to velmi dobrý kurz pro cizince. Oceňuji oddanost vyučujících,
jejich žáci jsou spokojení. Děkuji.
Předtím jsem nebyl schopen mluvit česky, teď je to lepší a chci
ještě víc, protože je to velmi důležité.
Syn na to k vám chodí a je poznat, že mu to pomáhá. Domluvil
se na poště, když posílal složenku, i s technikem z O2 se nějak
domluví o přepojení internetu a kabelové televize atd. Také je
důležité, že se mu zlepšuje schopnost se domluvit při fotbale se
spoluhráči a rozumí trenérům více.
účastníci nízkoprahových kurzů
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PRŮŘEZOVÝ PROGRAM / EVROPSKÁ JAZYKOVÁ
CENA LABEL
Název projektu:
„TOP10 Favourites for the EU teenagers“
Realizátor projektu:
Gymnázium Česká Lípa
Žitavská 2969
470 01 Česká Lípa
www.gym-cl.cz

PARTNERSKÉ
INSTITUCE

Základní školy ze sedmi evropských zemí:
Polsko, Bulharsko, Slovinsko, Švédsko, Řecko,
Španělsko

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU

6 měsíců (leden - červen 2010)

FINANCOVÁNÍ
PROJEKTU

Projekt byl financován účastníky aktivit

Přestože uplynula od „sametové revoluce“ již více než dvě desetiletí, stále to s naší znalostí angličtiny není nejlepší. Mnozí
z nás si mysleli, že jakmile se nám otevře celý svět a budeme
moci cestovat a navazovat kontakty (a dnes ani nemusíme
cestovat a vše zvládneme on-line), tak bude přinejmenším
mladší generace mluvit výborně anglicky. Nikdo nás do učení
nebude nutit, budeme se učit angličtině i dalším jazykům
dobrovolně, rádi a dobře.
Ruku na srdce, není to tak úplně pravda. Stále musíme hledat,
jak žáky a studenty k učení angličtiny motivovat, nabízet jim
formy výuky, které je budou bavit, aby se chtěli zlepšovat
a pracovali na sobě. Každý učitel jazyka se k tomu staví po
svém, takže příkladů je mnoho. Jeden z postupů vyzkoušela
i Naděžda Kadlecová, učitelka angličtiny na Gymnáziu v České
Lípě. A kromě toho, že projekt měl přímé dopady – to je
na vlastní žáky –, si ho všimli i na NAEP a byla mu udělena
Evropská jazyková cena LABEL.
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Projekt dostal název „TOP10 Favourites for the EU teenagers“ a byl zaměřen na děti ve věku od 14 do 16 let. Za
českou stranu se projektu zúčastnily děti z tercie, nejstarší
děti byly z Polska. Česká strana se přidala k projektu až v průběhu jeho realizace, zpětně vše doplnila a své účasti vůbec
nelitovala.
Žáci z České Lípy společně s vrstevníky ze šesti dalších evropských zemí pracovali v anglickém jazyce na deseti běžných
tématech každodenního života a tato přeměňovali pomocí ICT
nástrojů na rozsáhlou internetovou knihovnu. Každý měsíc byl
věnován jednomu tématu a postupně byly zpracovány tyto
oblasti: My school, Top sports, Top books, Top films, Dictionaries, Top animals, Healthy and unhealthy food, Top computer
games, Top music, Holidays and festivals, Freetime activities,
About our friends a Geography.
Cílem projektu bylo nabídnout dětem platformu, kterou by
byly schopné používat se stejnou chutí jako Facebook, ale
daleko užitečněji, a to i ve svém volném čase. Kromě toho
děti během celého projektu poznávaly život v dalších zemích
Evropské unie a měly možnost porovnat úroveň své angličtiny
a dalších znalostí s vrstevníky. Navazovaly kontakty, učily se
bezpečně pohybovat v prostředí internetu a seznamovaly se
s jinými národy a jejich často odlišnými kulturními tradicemi.
Aktivity v rámci projektu byly rozličné. Kromě práce na deseti
tématech se připravovaly výstupní publikace. Konaly se
videokonference, děti projekt prezentovaly na škole a rodičům
a v neposlední řadě se většina komunikace realizovala na
on-line platformě NING, na níž si žáci založili vlastní stránku.
A jak byli žáci vtaženi do reálného života? Téma TOP Sports
se například dostalo na řadu v době konání zimních olympijských her v Kanadě. Žáci mohli okamžitě reagovat na dění na
sportovištích, využívat slovíčka a slyšet je v televizi. A ještě
jedna věc navíc – žáci drželi palce i sportovcům z partnerských
zemí, takže mohli slavit medaile daleko častěji. Následně
v únoru vznikla společná brožura na téma sporty. Ta obsahovala křížovky, stolní hry, obrázkový slovník a osmisměrky
na procvičení slovní zásoby. Březen už byl zasvěcen tématu
TOP books. Zajímavé je určitě to, jakou povinnou četbu mají
v každé zemi. Žáci také vytvořili zvukovou nahrávku ukázek
z anglické literatury a navzájem určovali názvy děl. Připravili
i obrázkový slovník se zvukovým doprovodem.

Dohromady se projektu zúčastnilo více než 100 žáků a z české
strany například pět učitelů. Ti všichni se zasloužili o to, že
vznikla brožurka o sportu, kuchařka s mezinárodními recepty,
mezinárodní slovník frází v 7 jazycích, seznamy povinné četby
a sbírka přísloví o zvířatech. S těmito výstupy se dále pracuje
ve výuce angličtiny.
A ta nejlepší zpráva nakonec. Projekt díky vítězství v soutěži
o jazykovou cenu Label získal finanční odměnu a žáci mohli
osobně navštívit jednu partnerskou školu. Studenti z České
Lípy se vydali do sousedního Polska a výlet opravdu stál za to,
byl to pro ně obrovský zážitek. Zjistili, že Polsko není jen zemí
šmelinářů, zlodějů a alkoholiků, jak ho někdy na české straně
vnímáme. Je to země nám velmi blízká, s velkým důrazem na
kulturu a historii. Děti umí anglicky a přivítaly své české kamarády, jako by šlo o státní návštěvu. Přátelské pouto vzniklo
i mezi pedagogy.
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PRŮŘEZOVÝ PROGRAM / EVROPSKÁ JAZYKOVÁ
CENA LABEL A EVROPSKÝ UČITEL JAZYKŮ
Držitelé ceny:
Hana Nápravníková (Evropský učitel jazyků 2010)
Občanské sdružení JO-YO (Evropská jazyková cena Label 2007)
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium
Thomase Manna (Evropská jazyková cena Label 2005)
Organizace:
Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna
Chabařovická 1125/4
182 00 Praha 8
(sídlo základní školy)
www.gtmskola.cz
Občanské sdružení JO-YO
Bohdanečská 543
190 17 Praha 9
www.jo-yo.cz

DOBA TRVÁNÍ
PROJEKTU

Od roku 2006

FINANCOVÁNÍ
PROJEKTU –
JO YO

Vícezdrojové financování - Česko-německý fond
budoucnosti, Comenius, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy – podpora národnostních
menšin, soukromý sektor

Přestože v posledních letech výuka němčiny upadá a němčina
je nahrazována jinými jazyky, především angličtinou, Základní
škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase
Manna a občanské sdružení JO-YO jsou důkazem toho, že
o němčinu je stále zájem a má smysl se jí učit. Škola poskytuje
vzdělání s němčinou, částečně v němčině a výchovu k německo-českému porozumění od 1. třídy až po maturitu. Je tak
určena pro děti ze zahraničí, pro něž představuje němčina mateřský jazyk, i pro děti, které se německy intenzivně učí. Paní
Hanka Nápravníková, energická a sympatická dáma, jež je
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jedním z držitelů individuálního ocenění Evropský učitel jazyků
za rok 2010 a na této škole a v občanském sdružení působí,
upozorňuje, že uprostřed Evropy nemusí angličtina vždy stačit
a zvláště pro tento kus Evropy je důležité na německý jazyk
nezapomenout.
Škola, ve které Hanka učí, je v oblasti výuky němčiny opravdu výjimečná, což dokazuje nejen ocenění od NAEP. V roce
2005 získala škola od NAEP Evropskou jazykovou cenu LABEL
určenou pro instituce; v roce 2007 ocenění obdrželo občanské
sdružení JO-YO, jež je spojeno právě s touto základní školou
i dalšími pražskými školami vyučujícími němčinu, přičemž Hanka ve sdružení působí jako hlavní koordinátorka. Sama Hanka
pak získala cenu Evropský učitel jazyků, kterou NAEP uděluje
jednou za dva roky. Cílem této ceny je ocenit učitele působící
v oblasti jazykového vzdělávání, jejichž činnost v této oblasti
je inovativní, výjimečná a inspirativní.
Hanku do soutěže přihlásila Základní škola německo-českého
porozumění, ve které pracuje jako učitelka na prvním stupni
s aprobací německého jazyka. Získala toto ocenění za inovativní a kreativní přístup při výuce předškoláků a školáků do
10 let a za mimořádné osobní nasazení. Rozpracovala učební
materiály pro výuku žáků, kteří ještě neumějí číst a psát, sestavila soubory vhodných říkadel, básniček a písní, začlenila do
výuky činnostní prvky, posílila dramatické a hudební přístupy.
Způsob výuky němčiny uplatňovaný v této základní škole
i paní Hankou v jejích hodinách klade důraz zejména na to,
aby se žáci snažili jazyk především „žít“, nikoliv pouze učit.
S paní Hankou jsme se setkali, aby nám povyprávěla o tom,
jak škola i občanské sdružení fungují a v čem jsou vlastně tak
úspěšní.
Velmi důležitý je fakt, že němčina na této škole není vnímána
jako cizí jazyk, neboť na škole vyučuje mnoho rodilých mluvčích. Škola samozřejmě nabízí i výuku češtiny – pro německy
mluvící děti, ale i děti jiných národností. Škola se tak může
pochlubit různorodostí kultur.
Sdružení JO-YO s projektem „JO-YO s nudou zatočíme“, které
založila právě Hanka v roce 2006, je pozoruhodnou ukázkou toho, jak lze doplnit školní výuku pořádáním kulturních
a sportovních volnočasových aktivit. Sdružení pořádá několik
aktivit: Jsou to například několikadenní projektové dílny

a letní pobytové kempy v zahraničí, literární dílny ve spolupráci s literárním domem autorů německého jazyka, Velvyslanectvím SRN v ČR a Goethe institutem. Sdružení dále několikrát
do roka ve spolupráci s německou evangelickou komunitou
a kostelem Martin ve Zdi připravuje vánoční a velikonoční
divadelní hry a studentské muzikály. Vše samozřejmě v německém jazyce.
Kvalitní výuka němčiny na ZŠ německo-českého porozumění
a její aktivní a tvůrčí využití také během volnočasových aktivit
ve sdružení JO-YO dětem umožňuje maximálně tento jazyk
zdokonalovat a používat jej bezprostředně a bez zábran, což
bývá při výuce jazyka na běžných školách častým problémem.
Klade se zde také důraz na to, aby se děti setkávaly s reáliemi
zemí – např. historií a literaturou, což dál posiluje jejich
jazykovou vybavenost a rozšiřuje jim obzory. Nenechme se
mýlit, že se zde žáci učí jen němčinu, od 4. třídy si k němčině
povinně přibírají i angličtinu. Gymnázium se tak může pochlubit prokazatelně úspěšnou vícejazyčnou příprava žáků na
vysokoškolské studium i na zahraničních, zejména německých,
vysokých školách.
Výuka na škole je přínosná nejen pro žáky, ale i pro samotné
učitele. Studenti pedagogických fakult se zde mohou seznámit
s novým přístupem k výuce – například jak učit cizímu jazyku
děti, které zatím neumí číst ani psát, s využitím zvukové
stránky jazyka a pomocí hudby.
A co plány školy do budoucna? Když jsme se ptali paní Hanky,
odpověděla nám: „Rádi bychom rozšířili výuku i o předškolní
výchovu dětí, včetně jejich přípravy na testy školní zralosti
a školních dovedností. V tomto nultém ročníku by děti měly
možnost rané výuky němčiny takřka po celý den.“
Zaujala Vás koncepce výuky na ZŠ německo-českého porozumění nebo aktivity sdružení JO-YO? Nechte se inspirovat!
Škola spolupracuje s konkurenčními školami jako leader a vzor
kvality výuky německého jazyka.
Nebo děláte podobnou věc? Zkuste se také přihlásit do soutěže o Evropskou jazykovou cenu LABEL!
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VII. DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE / NAEP

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je organizací přímo řízenou
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a plní podle
pokynů ministerstva úkoly vyplývající ze zajišťování školských,
vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. DZS má v gesci
řadu mezinárodních programů z oblasti vzdělávání a jeho
součástí je také Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy (NAEP).
Už samotná realizace mezinárodního projektu je pro všechny
zapojené obrovskou zkušeností. Účastníci přicházejí do kontaktu
s jinými kulturami, cizími jazyky a velmi často najdou přátele, se
kterými zůstanou v kontaktu i po skončení projektu. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce získávají ředitelé, učitelé i žáci
nové kontakty, zkušenosti a inspiraci pro další práci. Zároveň je
to prostředek pro zlepšení jazykových schopností i odborných dovedností a posílení sebevědomí osob zapojených do projektu. Ze
závěrečných zpráv řešitelů se dozvídáme, že i přes určitá úskalí,
která jsou s řešením projektů spojena, stojí ta námaha za to.
Nejjednodušším nástrojem přinášejícím inspiraci jsou naše
webové stránky www.naep.cz. Jednotlivé programy každoročně oceňují ty nejkvalitnější projekty tzv. Pečetěmi kvality, tyto
příklady dobré praxe pak uveřejňujeme, ať už na našem webu,
nebo v brožurách, jež vydáváme – jsou k dispozici v Domu
zahraniční spolupráce. Podnětné mohou být také projekty
oceněné Evropskou jazykovou cenou Label, kterou získávají
výjimečné projekty a osobnosti věnující se jazykovému vzdělávání. Úspěšné projekty mohou zájemci poznat i na konferencích
a seminářích, jež během roku pořádáme. Ty jsou navíc dobrou
příležitostí, jak se přímo setkat s účastníky projektů a také
s konzultanty jednotlivých programů.
Iva Tatarková
ředitelka DZS
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Přehled aktivit realizovaných v rámci Programu celoživotního
učení 2007–2013
Dům zahraniční spolupráce spravuje a administruje
následující programy a aktivity:
•	Akademická informační agentura – zabývá se nabídkami
stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv
a informuje veřejnost o různých možnostech zahraničního studia.
•	Program AKTION Česká republika – Rakousko – program
ministerstev obou zemí, podporuje bilaterální spolupráci ve
vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.
•	Program CEEPUS – středoevropský výměnný univerzitní
program zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí
univerzit.
•	European Schoolnet (EUN) – sdružení více než 30 zemí,
které se zaměřuje na podporu využívání informačních
a komunikačních technologií a výměnu zkušeností v oblasti
technických a přírodovědných předmětů a matematiky.
Prostřednictvím EUN se mohou české školy zapojovat do
mnoha užitečných aktivit, které jim přinášejí nové metody
a poznatky. DZS navíc díky EUN poskytuje školám metodickou i technickou pomoc, umožňuje učitelům účastnit
se evropských konferencí a odborníkům zapojovat se do
evropských expertních skupin.
•	Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí
(Krajané a Lektoráty)
Program funguje na základě usnesení vlády o zachování
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a má za cíl
zprostředkovávat studijní pobyty krajanů na veřejných vysokých a středních školách v ČR, v letním čtyřtýdenním kurzu
českého jazyka a v dvoutýdenním kurzu metodiky výuky
českého jazyka. Zajišťuje vysílání učitelů českého jazyka a literatury ke krajanským komunitám a lektorů českého jazyka
a literatury na zahraniční vzdělávací instituce převážně
univerzitního typu.

•	Studium cizinců v ČR – představuje především aktivity spojené s nabídkou stipendijních míst pro studium cizinců na
veřejných vysokých školách v ČR. Stipendijní místa vznikají
na základě usnesení vlády České republiky ve společném
projektu MŠMT a MZV.
•	Učitelé Evropských škol – zahrnuje aktivity spojené
s vysíláním učitelů do Evropských škol na základě usnesení
vlády. Evropské školy jsou zřizovány za účelem poskytování
vzdělání dětem zaměstnanců v institucích Evropské unie.
•	ESF – PIAAC – jedná se o mezinárodní výzkum vědomostí
a dovedností (Programme for International Assessment of
Adult Competencies), který je zaměřený na matematické
i čtenářské dovednosti a schopnost řešit problémy v prostředí informačních technologií u věkové skupiny 16–65 let.
Součástí Domu zahraniční spolupráce je i Národní agentura
pro evropské vzdělávací programy.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
vznikla v roce 2007 jako součást DZS. Agentura už více
než pět let zabezpečuje fungování evropských vzdělávacích
programů v ČR a je přímým pokračovatelem agentur Socrates
a Leonardo da Vinci. Seznamuje veřejnost také s možnostmi
vzdělávání v zahraničí a zejména v Evropské unii. Ve svěřených oblastech navíc NAEP zprostředkovává čerpání peněz
z EU. Mezi další úkoly agentury patří i pořádání seminářů
nebo propagace českého školství v zahraničí.
NAEP prostřednictvím svěřených programů poskytuje granty,
určené jak na mezinárodní vzdělávací projekty, tak na studijní
pobyty, stáže či kurzy v zahraničí. Aktivity, které agentura spravuje, pokrývají všechny stupně vzdělávání a jsou určeny různým
cílovým skupinám. Na tyto aktivity mohou čerpat finanční
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prostředky nejen studenti středních a vysokých škol, pedagogové, ředitelé škol a další odborníci, ale i organizace věnující
se vzdělávání a také orgány místních samospráv, krajské úřady
nebo firmy či sdružení, jejichž činnost souvisí se vzděláváním.

Součástí NAEP jsou:
•	Program celoživotního učení – vzdělávací program Evropské
unie pro roky 2007–2013, který umožňuje získání grantu na
mezinárodní projekty nebo mobility ve vzdělávání. Má čtyři
základní podprogramy dělící se podle stupně vzdělávání,
na nějž jsou zaměřeny. Jedná se o podprogramy Comenius,
Leonardo da Vinci, Erasmus a Grundtvig. Program dále zahrnuje Průřezové aktivity (např. Studijní návštěvy, Evropskou
jazykovou cenu Label) a program Jean Monnet.
•	Erasmus Mundus – program EU zaměřený na terciární
vzdělávání nejen v Evropě, ale i mimo ni. Erasmus Mundus
podporuje studium kvalitních magisterských a doktorských
programů schválených Evropskou komisí, které společně
nabízejí konsorcia evropských a v některých případech iimoevropských univerzit. Program také rozvíjí partnerství pro
spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi
a vysokoškolskými institucemi z vybraných třetích zemí/
území za účelem pořádání a provádění individuální mobility
mezi partnery a podporuje realizaci projektů zaměřených na
zlepšení přitažlivosti a zviditelnění a přiblížení evropského
vysokoškolského vzdělávání ve světě.
•	eTwinning – aktivita pomáhá rozvíjet spolupráci evropských
škol na dálku s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita je koordinována Centrálním podpůrným
střediskem a národními podpůrnými středisky pro eTwinning v každé zapojené zemi. Kromě projektové spolupráce
má více než 200 000 zaregistrovaných evropských učitelů
na portálu www.etwinning.net možnost společně diskutovat, sdílet své výukové nápady nebo se vzdělávat v on-line
kurzech zaměřených na využití ICT ve výuce.
•	Euroguidance – tvoří celoevropskou síť středisek, jež se
zabývají poradenskými systémy. Činnost programu je tedy
zaměřená na poradce, především ze škol a úřadů práce. Přenosem inovativních metod a přístupů pomáhá Euroguidance
zvyšovat úroveň poskytovaných poradenských služeb, a tím
mj. zlepšovat uplatnitelnost na trhu práce.
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•	Norské fondy a fondy EHP – program nabízí vysokoškolským studentům a pracovníkům ve školství stáže a studijní
pobyty v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Prostřednictvím projektů mezinárodní spolupráce se do programu
mohou zapojit také instituce. V roce 2012 začala druhá fáze
programu, jež navazuje na úspěšnou první fázi programu
Spolupráce škol.
•	SCIEX-NMSch Fond na stipendia (Scientific Exchange
Programme between the New Member States of the EU
and Switzerland) – program vědecké výměny mezi novými
členskými státy EU a Švýcarskem má za cíl zhruba do roku
2016 přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů,
které existují po rozšíření unie mezi jejími členskými státy.
Program je zaměřen na doktorandy a post-doktorandy,
kteří působí na instituci účastnící se programu, a to v rámci
projektů, jež zájemci předkládají společně se svými mentory.
Mezi instituce oprávněné zapojit se do programu v ČR patří
naprostá většina veřejných, státních i soukromých vysokých
škol a ústavů Akademie věd.
•	Tempus – program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní
Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního
moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých
škol.
•	Bologna Experts – cílem projektu Bologna Experts
2011–2013 je podpora implementace principů Boloňského
procesu, jeho vývojových trendů a hlavních cílů dle komuniké ministrů na národní úrovni, a to se zaměřením na
širší zavedení ECTS, poradenství v souvislosti s podáváním
žádostí o certifikát ECTS/DS Labels, podporu mezinárodní
spolupráce a mobility, sociální dimenzi, diverzifikaci, kvalitu
a modernizaci vysokoškolského vzdělávání.
•	Eurydice – evropská informační síť, která sbírá, zpracovává
a následně poskytuje množství strukturovaných údajů a analýz o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice v celé
Evropě. České Národní oddělení Eurydice na základě plánu
schváleného Evropskou komisí a zadání Evropského oddělení Eurydice řídí, koordinuje a rediguje zpracování a aktualizaci podrobného popisu českého vzdělávacího systému
v databázi Eurypedia v české a anglické verzi, zpracovává
národní příspěvky do tematických studií a publikací z ediční

řady Klíčové údaje. Dále každoročně aktualizuje informační
materiály a zajišťuje překlady vybraných publikací, které
následně i rediguje. Kromě uvedených činností oddělení zpřístupňuje, poskytuje a zprostředkovává informace
o evropských vzdělávacích systémech a průběžně podává
informace uživatelům z České republiky i ze zahraničí.

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT DOMU
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI
EVROPSKÝCH PROGRAMŮ
Valorizační konference
Cílem valorizační konference je představit úspěšně ukončené
projekty v rámci LLP a také propagovat a šířit výsledky mezinárodní spolupráce na dané téma. V rámci konference jsou udělována ocenění Pečeť kvality nejlepším ukončeným projektů.
Tematický monitoring
Monitorování probíhajících projektů v rámci Programu celoživotního učení na určité téma. V rámci odpoledních pracovních
skupin se prezentují projekty realizované v těchto podprogramech dle sektoru vzdělávání (primární, sekundární a terciární
vzdělávání a vzdělávání dospělých).
Kreativně k jazykové výuce
Konference určená zejména pro učitele jazyků, při níž se vyhlašují projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label, která
se každoročně udílí nejlepším inovativním projektům zaměřeným na jazykové vzdělávání. Každým druhým rokem se oceňuje
výjimečná osobnost cenou Evropský učitel jazyků roku.

Mezinárodní kontaktní semináře jednotlivých podprogramů Programu celoživotního učení
Semináře jsou pořádány pro instituce a organizace hledající
zahraniční partnery pro mezinárodní projektovou spolupráci.
Grundtvig Day aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!
Akce programu Grundtvig pro širokou dospělou i odbornou
veřejnost, která se konala v letech 2011 a 2012, byla rozdělená
na dopolední odbornou část pro registrované účastníky a odpolední veřejnou část. V odpolední části byly prezentovány ukázky
vzdělávacích aktivit pro dospělé a konal se veletrh organizací
vzdělávajících dospělé. Zajímavým oživením bylo losování o poukázky na vzdělávací kurzy. V roce 2013 je tato akce nahrazena
„Evropou zblízka“, která bude pokračovat v úspěšném formátu
„Grundtvig Day“ a bude zaměřena nejen na vzdělávání dospělých, ale na celoživotní vzdělávání jako takové.
Konference Comenius
Konference s cílem představit širší pedagogické veřejnosti
podprogram Comenius, jeho cíle, úspěchy a inspirativní realizované projekty a individuální výjezdy.
Národní konference eTwinning
Kromě tematických workshopů jsou v rámci konference předávány
certifikáty kvality a národní ceny eTwinning za uplynulé období.
Národní cena kariérového poradenství
Odborná konference ke kariérovému poradenství, včetně zajímavých workshopů. V rámci konference je předána „Národní
cena kariérového poradenství“.

Najdi se v Evropě!
Společná akce s Českou národní agenturou Mládež a dalšími
institucemi (Institut umění – Divadelní ústav, Zastoupení
Evropské komise v ČR, Europass) na téma evropského roku.
Akce je určená středním školám, pro které jsou uspořádány
interaktivní dílny.
Diseminační konference podprogramu Leonardo da Vinci
Dvoudenní konference zaměřená na šíření výsledků projektů na
dané téma. V rámci konference jsou oceněny nejlepší projekty.
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SEZNAM A DATA KONÁNÍ AKTIVIT
REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ 2007–2013

24. 9. 2009

– Najdi se v Evropě – oslava Evropského
dne jazyků 2009 v ČR, Praha

2007

20. 10. 2009

– Valorizační konference – Vzdělávání bez
bariér, Praha

19. 11. 2009

– Bez hranic, oslava 20. výročí 17. listopadu,
Praha

16. 5. 2007

– Zahajovací konference Programu
celoživotního učení, Praha

4. 10. 2007

– Tematický monitoring – Udržitelný rozvoj,
Brno

19. 11. 2007

– Valorizační konference – Aktivní občanství,
Praha

29. 11. 2007

– Kreativně k jazykové výuce (3. ročník)

19.–22. 11. 2009 – Mezinárodní kontaktní seminář podprogramu Grundtvig – Gender Issues in Adult
Education, Poděbrady
27.11.2009 - Kreativně k jazykové výuce (5.ročník), Praha
8. 12. 2009
2010
21. 6. 2010

– Najdi se v Evropě – Evropský rok boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení, Praha

2008

8. 9. 2010

– Konference k 10. výročí podprogramu
Grundtvig, Praha

9. 9. 2010

– Národní cena kariérového poradenství, Praha

23. 4. 2008

– Valorizační konference – Zdraví, zdravý životní styl, zdravotní a sociální péče, Praha

6. 11. 2008

– Najdi se v Evropě – oslava Evropského
roku mezikulturního dialogu 2008 v ČR,
Praha

6.–9. 11. 2008

– Mezinárodní kontaktní seminář Partnerství škol Comenius – European Book of
Cultures, Český Krumlov

2. 12. 2008

– Kreativně k jazykové výuce (4. ročník)

9. 12. 2008

– Tematický monitoring – Další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Praha

2009

30. 9.–1. 10. 2010 – Mezinárodní konference „Comenius and
eTwinning School Partnerships – Experience
Sharing“ – Zhodnocení dopadů 15 let
Comenius a 5 let eTwinning, Praha
13. 10. 2010

– Konference programu Studijní návštěvy –
Přínos studijních návštěv pro experty ve
vzdělávání, Praha

21.–22. 10. 2010 – Diseminační konference „15 let programu
Leonardo da Vinci“ – Zdravotnictví a sociální služby, Praha
11. 11. 2010

20. 4.–8. 5. 2009 – Comenius Week
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– Tematický monitoring – Vzdělávací instituce a svět práce, Praha

29.–30. 11. 2007 – Mezinárodní kontaktní seminář podprogramu Leonardo da Vinci: How to Connect the European Vocational Education
and Training to the SME´s and Labour
Market, Praha

– Valorizační konference – Netradiční formy
vzdělávání (formální, neformální a informální vzdělávání), Praha

6.–7. 5. 2009

– Mezinárodní konference Programu celoživotního učení – Kreativita a inovace v LLP, Praha

4.–5. 6. 2009

– Diseminační projekt „Keeping on track“,
Praha

17.–20. 11. 2010 – Mezinárodní kontaktní seminář podprogramu Leonardo da Vinci – Rozvoj
kompetencí pro odborníky v odborném
vzdělávání, Praha

17. 6. 2009

– Národní cena kariérového poradenství, Praha

19.11.2010

– Kreativně k jazykové výuce (6.ročník), Praha

2. 12. 2010

– Tematický monitoring – Zapojení sociálně
znevýhodněných skupin v LLP, Praha

1. 10.–30. 11. 2012 – Projektový den – Evropa ve škole, škola
v Evropě, celá ČR
30. 10. 2012

2011
2.–9. 5. 2011

– Comenius Week, Praha

6.–7. 5. 2011

– Česko-slovenský tematický monitoring
podprogramu Comenius, Olomouc

19. 5. 2011

– Najdi se v Evropě – Evropský rok dobrovolnictví, Praha

8. 9. 2011

– GRUNDTVIG DAY aneb Na vzdělávání
není nikdy pozdě!, Praha

23. 9. 2011

– Kreativně k jazykové výuce (7.ročník), Praha

6.–7. 10. 2011

– Mezinárodní konference terciárního vzdělávání – Learning mobility in higher education:
approaches, trends and challenges, Praha

13. 10. 2011

– Národní cena kariérového poradenství, Praha

15.–16. 11. 2011 – Konference Leonardo da Vinci Z-E-T-O-R –
Zemědělství, Ekologie, Turismus, Ochrana
životního prostředí, trvale udržitelný
Rozvoj, Žďár nad Sázavou
24. 11. 2011

– Tematický monitoring – Úspěšné vzdělávání (výsledky/dovednosti), Praha

8. 12. 2011

– Valorizační konference – Propojení praxe
a výuky, Praha

2012
1. 5. 2012

– Najdi se v Evropě, Praha

4. 9. 2012

– Tematický monitoring – Vzdělávání
prostřednictvím spolupráce vzdělávacích
institucí, ziskového a neziskového sektoru,
Praha

6. 9. 2012

– GRUNDTVIG DAY aneb Na vzdělávání
není nikdy pozdě!, Praha

24. 9. 2012

– Kreativně k jazykové výuce (8. ročník), Praha

24.–25. 9. 2012 – Národní cena kariérového poradenství, Brno
24. 9.–7. 10. 2012 – Evropský den jazyků

– Konference Comenius – Valorizační konference podprogramu Comenius, Praha

14.–17. 11. 2012 – Mezinárodní kontaktní seminář Partnerství Comenius Regio, Praha
14.–15. 11. 2012 – Diseminační konference Leonardo da Vinci
– Inspirace ve vědě a technice, Plzeň
27. 11. 2012

– Centralizované aktivity LLP, Praha

28. 11. 2012

– Valorizační konference – Podpora inovativních vzdělávacích přístupů, Praha

5. 12. 2012

– Monitorovací seminář Erasmus – Hodnocení, uznávání a dopad aktivit Erasmus,
Praha

2013
30. 5. 2013

– Najdi se v Evropě – Evropský rok občanů,
Praha

9. 5.–26. 6. 2013 – Evropský den – Evropa otevřená všem,
škola otevřená všem, celá ČR
11. 6. 2013

– Tematická konference podprogramu
Leonardo da Vinci – Zemědělství není jen
profese, je to poslání, Praha

19. 6. 2013

– Tematický monitoring – Vzděláváním
k aktivnímu občanství, Praha

Plán aktivit září – prosinec 2013
19. 9. 2013

– Národní cena kariérového poradenství,
Praha

24. 9. 2013

– Kreativně k jazykové výuce (9.ročník), Praha

16. 10. 2013

– Evropa zblízka, Praha

24. 10. 2013

– Konference Comenius, Praha

7.–9. 11. 2013

– Mezinárodni kontaktní seminář eTwinning, Hustopeče

12.–13. 11. 2013 – Diseminační konference Leonardo da
Vinci, Olomouc
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Vybrané oceněné projekty v rámci podprogramů
4. 12. 2013

– Valorizační konference – Celoživotní učení
jako součást běžného života, Praha

COMENIUS
PEČEŤ KVALITY 2011
Projekty partnerství škol
•	Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace – Vladimíra Zezulková: „Energy comes from
Heaven – and also a little bit of Hell“ (případová studie)

•	Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu,
Nerudova 33, Plzeň

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Z
 dena Kučerová, Hana Komárková – 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace – pracovní stáž
(job shadowing) ve švédském Katrienholmu (případová studie)

PEČEŤ KVALITY 2012

•	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola Hradec Králové, Komenského 234 – Jaroslava Veselková: „What´s in it?“ (případová studie)

Projekty partnerství škol

•	Základní škola Karviná – Nové Město, Komenského 614,
příspěvková organizace – Alena Gocieková: „Showing me,
Showing you – Learning for Life, Learning to Live“

•	Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace –
koordinátorka Miroslava Pavlínková: „Comprendre l‘évolution
de l‘Europe, son histoire et son identité à travers le cinéma“

•	Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – Lenka Bukalová: „Our
European Newspaper“ (případová studie)

•	Základní škola Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace –
koordinátorka Milena Dvořáková: „Let´s play with fairy tales“

•	Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace – Ivana Buchtová: „Virtual EDEN“
(případová studie)

•	Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov –
koordinátorka Ivana Bártlová: „Earth needs no dirt!“

•	Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 – Věra Slámová:
„How much or little we understand each other – 15 years
in life of two close nations“
•	Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
– Jaroslava Dunovská: „POME – Poděbrady-Ornskoldsvik
Music Express“

Partnerství Comenius Regio

•	Obchodní akademie Karviná, s. r. o., Leonovova 1795 –
koordinátor Martin Frolík: „Seven Wonders of Culture“

•	Mateřská škola Barevný svět, Olomouc, Dělnická 17 B,
příspěvková organizace – koordinátorka Tereza Liptáková:
„Name the game“
•	Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, Praha 10 – koordinátorka Ute Schleiff: „So lebt
Pavel in Prag und Susanne in Zwickau –Lebensverhältnisse, Lebensentwürfe von Kindern und Jugendlichen in
Tschechien und Deutschland“

•	Město Šumperk – Hana Kolaříková: „Cestička k úspěchu“

Individuální mobilita žáků

Asistentský pobyt Comenius

•	Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 – koordinátorka
Irena Rudolfová

•	Dominika Pelikánová – Istituto Comprensivo „Carpi Zona
Nord“, Itálie
• Pavlína Němcová – Greenside School, Spojené království
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Asistentský pobyt Comenius – hostitelské instituce

•	Andrea Švejcarová – Gökçebağ İlköğretim Okulu, Turecko

Asistentský pobyt Comenius
• K
 ristýna Jakešová – Lycée Professionel Marcel Dassault,
Mérignac, Francie

•	Lenka Rýdlová – École Publique Spécialisée „Le Château“,
Nice, Francie

LEONARDO DA VINCI

•	Martina Reichmanová – Cathays High School, Cardiff, Spojené království

•	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad
Jizerou 35, Brodce: „Za zkušenostmi pro rozvoj regionálního cestovního ruchu“ (případová studie)

Asistentský pobyt Comenius – hostitelské instituce
•	Základní škola Mariánské náměstí 41, Uherský Brod

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

PEČEŤ KVALITY 2007

•	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové,
Štefánikova 549: „Leonardo da Vinci Mobility“

•	Martina Šťastná – Základní škola Mnichovická 62, Kolín
V. – účast na odborném kurzu „MATHEU – „Identification,
Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools„

•	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109: „e-ANTS: Evropská
automatizovaná síť výukových systémů“ (případová studie)

ERASMUS

•	Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově
postižené Holečkova, Praha 5, Holečkova 104/4: „Odborná
praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku
hotelové školy“ (případová studie)

Erasmus Student Label 2009 – příběhy studentů ze
studijních pobytů
1. Tereza Mácová, Univerzita Karlova v Praze (případová studie)
2. Jan Marcaník, Univerzita Palackého v Olomouci
3. Tereza Dvořáková, Univerzita Karlova v Praze
Zvláštní ocenění: Zuzana Bahulová, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně (případová studie)

Erasmus Student Label 2010 – příběhy studentů z
pracovních stáží
1. Vojtěch Pošmourný, České vysoké učení technické v Praze
(případová studie)
2. Milada Píchová, Masarykova univerzita (případová studie)
3. Kristýna Čechovská, Masarykova univerzita

Erasmus Label 2011 – kvalita organizace mobilit
1. Masarykova univerzita, Brno
2. Univerzita Karlova v Praze
3. Univerzita Palackého v Olomouci

Erasmus Label 2012 – Erasmus mě baví a inspiruje
1. Marek Šula, Univerzita Karlova v Praze
2. Jiří Volák, Univerzita Karlova v Praze
3. Petr Krejčí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zvláštní ocenění: Lenka Štukhejlová , Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

PEČEŤ KVALITY 2008

•	Hotelová škola Třebíč: „Klíčové kompetence v Evropské
unii“ (případová studie)
•	Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Jablonského 3, Praha 7: „My impress“
•	Athena – Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, Ostrava:
„Competences for culturally sensitive care“
•	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: „Brownfields
in Baltic States – Lifelong Educational Project“ (případová studie)

PEČEŤ KVALITY 2009

•	Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov, Pražská 702: „Stejné příležitosti všem“
•	Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD, Znojmo,
s. r. o.: „Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU“
•	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad
Jizerou 35: „Evropa – šance pro všechny“
•	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská
fakulta: „Creating a platform for communication between
science and practice in organic food systém“
•	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická:
„Internationalisation of Electronic Communications Training“
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GRUNDTVIG
PEČEŤ KVALITY 2010

•	Centrum vizualizace a interaktivity ve vzdělávání, s. r. o.:
„Senior’s Education and Training“
•	Partnerský spolek Litvínov, o. p. s.: „Chance–Kenntnis–Verantworlichkeit“ (případová studie)
•	Síť mateřských center: „The Grassroots Women’s International Academy a Peer Learning Strategy Applied to the Mother
Centers Movement“

Stáže vzdělavatelů dospělých
• Iva Prudlová – stáž u rumunské Vězeňské služby

PRŮŘEZOVÝ PROGRAM
EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2007
• Českomoravská jednota neslyšících: „Eurosigns 2“

•	OMEP, Český výbor světové organizace pro předškolní
výchovu: „Parent-Teacher Partnership’s Transition to School“

•	Občanské sdružení JO-YO, Praha 9: „JO-YO... s nudou zatočíme!“ (případová studie)

PEČEŤ KVALITY 2011

•	ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK,
Kladská 1, Praha 2: „Young in Europe“

Projekty partnerství

• METER Silesia, spol. s. r. o.: „Senioři – udržujme zdravou mysl!“
•	Learning4Life: „Mezigenerační učení počítačovým dovednostem“ (případová studie)
•	Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií: „Chopily
se šance – Sbírka ženských biografií“

Dobrovolnické projekty 50+
Čestná cena
•	Česká sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv:
„Nevzdáme se!“

Stáže vzdělavatelů dospělých

•	Francouzská aliance Jižní Čechy, České Budějovice: „Theatrobothéâtre. Didaktika jazyků prostřednictvím divadla, kontakt
románských jazyků a sbližování lidí Aneb Divadlo a jak se učit
hrou a komunikací s ostatními“
•	Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno: „Vytvoření
podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání
pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich
sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle“
•	Goethe-Institut Praha, Kancelář Jugend debattiert international: „Jugend debattiert international“

•	Michal Šorejs – stáž v Evropské asociaci institucí vzdělávání
dospělých

•	Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové: „Portfolio
a filmové plátno“

Asistentské pobyty pro vzdělavatele dospělých

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2008

•	Kateřina Laňková – asistentský pobyt v neziskové organizaci
Miroir Vagabond (případová studie)

PEČEŤ KVALITY 2012
Projekty partnerství

• Textilní dílna Gawain: „Umění: základní lidská potřeba“
•	Centrum pro kulturu a společnost, o. s.: „Vetřelec v mém
prostoru“
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•	LOS – Liberecká občanská společnost, o. s.: „BOOKS 21 –
Otevřené komunitní vzdělávání pro dospělé pro celoživotní
učení v multikulturních společnostech“

•	Střední zemědělská škola Lanškroun: „Hudba a tradice v Evropě“
•	VŠB – TU Ostrava, katedra jazyků: „Výuka německého jazyka
na technických fakultách u studentů s dyslexií“
•	ZŠ J. Š. Baara, Jírovcova, České Budějovice: „Hodina s evropskými pohádkami“
•	Evropské vzdělávací centrum, Hradec Králové: „Kurzy angličtiny pro nevidomé a slabozraké“
• Gymnázium Čelákovice: „Němčina a čeština ruku v ruce“

•	ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže TANDEM: „Česko-německá jazyková animace –
vzdělávací kurzy pro jazykové animátory“

•	Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN,
s. r. o., Brno: „Don´t Give Up! Jak efektivně motivovat dospělé
studenty úspěšně dokončit jazykový kurz“

•	Rodowitz, o. s., Radvanec: „LANTERNA FUTURI“
(případová studie)

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2011

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2009

• Filozofická fakulta Ostravské univerzity: „Den s překladem“
•	Základní škola Hradec Králové, třída SNP: „Angličtina napříč
předměty prvního stupně – kurz pro učitelky a učitele prvního
stupně ZŠ a vychovatelky školních družin“
•	Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené,
Praha 5: „Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy“

•	Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková
organizace: „Cool School – learning can be fun“
•	Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace: „Cross
Perspectives on Exile“
•	Mateřská škola Ohaře, okres Kolín: „Where do the raindrops
disappear to?“
•	Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace:
„A Guide to traditional ball games in Visegrad countries“

•	Centrum pro integraci cizinců, Praha: „Nízkoprahové kurzy
pro cizince v ČR a vzdělávání lektorů pro jejich účely“
(případová studie)

•	Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim: „Not only
neighbours, but also friends“

•	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra, Praha: „Jazykové mosty“

•	Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná
škola, Střední odborná škola, s. r. o.: „Pride and Prejudice –
overcoming stereotypes“

•	Střední zemědělská škola Lanškroun: „Co skrývají a tají naše lesy“
•	Česko-anglické gymnázium, České Budějovice: „Streaming
Towards B.E.S.T. Performance“

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2010

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2012
•	Základní škola, Praha 13, Mládí 135: „Video pohlednice
z mého města – soutěž v anglickém jazyce“

•	Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice:
„Amazing Europe“

•	28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace: „Hlasová výchova, recitace a dramatizace ve výuce
angličtiny na ZŠ v kontextu mezinárodní spolupráce“

•	Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace:
„Top 10 Favourites for the EU teenagers“ (případová studie)

•	Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko,
příspěvková organizace: „STORY-BASED ENGLISH TEACHING“

•	Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity, Brno: „FAME (Fun with American
Music for Everyone)“

•	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu,
Praha: „Dvojjazyčná výuka školy pro vzájemné porozumění“

•	Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková
organizace: „Legends Alive“
•	Class Acts, o. s.: Class Acts: „Komunitní program nabízející
dětem a jejich rodinám různé aktivity v anglickém jazyce“
•	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové,
Štefánikova 549: „Spreadthesign“

•	Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45: „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na SŠ“

EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2013
•	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1: „Na hranicicích“
• ZŠ Hustopeče, Nádražní 4: „An Apple“
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•	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická,
Tábor, Jiráskova 1615: „B.E.L.L.: Business Economics
Language Learning“
• Člověk hledá člověka, o. s.: „Pod křídly“

•	Josef Brožík – ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4,
Praha 5
•	Lenka Švecová – Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Praha 1, Truhlářská 22

• Masarykova obchodní akademie, Jičín: „Učte se s námi!“

•	Petra Plíhalová – Základní škola a Mateřská škola Klíč., s. r. o.,
Klášterní 2490, Česká Lípa

EVROPSKÝ UČITEL JAZYKŮ ROKU 2008

• Dana Černá – Střední škola technická, Zelený pruh, Praha 4

•	Carla Tkadlečková – Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o. p. s., Praha

EVROPSKÝ UČITEL JAZYKŮ ROKU 2013

•	Michaela Čaňková – Občanské sdružení AMATE (Asociace
metodiků / Association of Teacher Educators), Brno
•	Radka Perclová – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra anglistiky
• Ludmila Balíková – Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
•	Marek Vít – Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč,
Obránců míru 1025
•	Marie Fenclová – Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická
fakulta, katedra románských jazyků

•	Olga Myslíková – Střední škola technická a ekonomická,
Brno, Olomoucká 61
•	Petr Baťa – ZŠ Chrudim, ul. Dr. J. Malíka 958
•	Marcela Radová – Gymnázium Česká a Olympijských nadějí
Česká 64, České Budějovice
•	Gabriela Trojánková – Vyšší policejní škola Ministerstva
vnitra v Praze

SVES – STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY ODBORNÍKŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ

•	Alena Macurová¬ – Česká komora tlumočníků znakového
jazyka, o. s., Praha

2012 – cena za opakovanou organizaci příkladných studijních návštěv pro zahraniční účastníky v České republice

EVROPSKÝ UČITEL JAZYKŮ ROKU 2010

•	Eva Svobodová – Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

• Zdeněk Vašíček – Základní umělecká škola Tišnov
•	Alexandra Vidláková – Základní škola Monty School,
Ostrava-Poruba
•	Hana Tröglová – Střední zdravotnická škola Chomutov,
Palackého 3, příspěvková organizace
•	Hana Nápravníková – Základní škola německo-českého
porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o. p. s., Praha 8
(případová studie)
• Iva Hennová – Irislingua, s. r. o., Praha 8

EVROPSKÝ UČITEL JAZYKŮ ROKU 2012
•	Hana Andrášová – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích; Jazyková škola POLYGLOT, spol. s r. o.
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EUROGUIDANCE
NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2009
•	IQ Roma servis, o. s.: „Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny“ – vítěz kategorie Poradenství
pro klienty v počátečním vzdělávání
•	Úřad práce ve Frýdku-Místku: „Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání“ – vítěz kategorie
Poradenství pro dospělé na trhu práce
•	Asistence, Centrum pracovní rehabilitace: „Podporované
zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným
postižením“ – vítěz kategorie Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2010
•	Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství: „Sólo rodiče a vstup/
návrat na trh práce“ – vítěz kategorie Celoživotní poradenství
•	Diecézní charita Brno, Celsuz - sociální rehabilitace:
„Pomáháme najít cestu k zaměstnání“ – vítěz kategorie
Prevence sociálního vyloučení
•	Gymnázium Jana Palacha, PRAHA 1, s. r. o.: „Najdi cestu
své seberealizace“ – vítěz kategorie Podpora profesního
rozvoje kariérových poradců

•	APPN, o. s. – Agentura pro neslyšící: „Tranzitní program“ –
Výjimečný počin v kariérovém poradenství
•	Společnost Tady a teď, o. p. s.: „Dámský klub“ – Zvláštní
cena za přínos k podpoře rozvoje dovedností řízení vlastní
vzdělávací a profesní dráhy
•	Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s. r. o.: „Nezáleží na tom,
s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš“ – Zvláštní cena za rozvoj
kariérového poradenství v rámci školského pracoviště

•	Magistrát hlavního města Prahy: „Mentoring na magistrátu hl.
m. Prahy“ – Zvláštní cena za kariérové poradenství na pracovišti

•	Institut Euroschola, o. s.: „Neboj se podnikání“ – Zvláštní
cena za česko-slovenskou spolupráci při rozvoji kariérového
poradenství

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2011

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2013

•	DROM, romské středisko: „Kariérní poradenství pro klienty
nízkoprahového klubu Brána“ – 2. místo

• Borůvka, o. s.: „Pracuji, tedy jsem!“ – 2. místo

•	Šance na vzdělání, o. p. s.: „Podpora klientů Rehabilitačního
ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci“ – 1. místo

•	Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní
pracoviště Frýdek-Místek: „Pracovní rehabilitace – cesta
k uplatnění na trhu práce“ – 3. místo
•	Asistence, o. s.: „Tranzitní program“ – Zvláštní cena za
celoživotní poradenství a propojenost sociální rehabilitace
se službami kariérového poradenství
•	APPN, o. s. (Agentura pro neslyšící): „Služba Intervence –
zprostředkování zaměstnání“ – Zvláštní cena za dlouhodobé
poskytování kvalitních služeb kariérového poradenství
•	Tesco Stores ČR, a. s.: „Absolventský program“ – Zvláštní
cena za kariérové poradenství poskytované na pracovišti

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2012
•	Evropská kontaktní skupina (EKS): „V práci otevřeno“ – vítěz
kategorie Kariérové poradenství pro dospělé

•	RUBIKON Centrum: „Šance na nový začátek: inovativní přístupy v kariérovém poradenství pro osoby s trestní minulostí“
– 1. místo
•	Škola manažerského rozvoje, s. r. o.: „Kariérový koučink do
škol“ – 3. místo

•	Kariérní centrum Masarykovy univerzity: „Nová platforma
aktivit Kariérního centra pro studenty Masarykovy univerzity“
– Cena za počin v oblasti kariérového poradenství
•	Helena Košťálová: „Vzdělávání expertů v kariérovém poradenství“ – Cena za lektorskou činnost v oblasti kariérového
poradenství
•	Aspekt, o. s.: „Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové
poradce“ – Cena za přenos zahraničních zkušeností v oblasti
vzdělávání kariérových poradců
•	Dalibor Špok: „Et Labora“ – Cena za přínos kariérovému
poradenství v online prostředí

•	IQ Roma Servis, o. s.: „Poznám sebe – poznám tebe, aneb
Cesta k rozvoji začíná spoluprací“ – vítěz kategorie Kariérové
poradenství pro děti a mládež
•	Kariérní centrum Masarykovy univerzity: „Obnovení služeb
Kariérního centra Masarykovy univerzity pro firmy, studenty
a absolventy“ – vítěz kategorie Vysokoškolské poradenství
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Přehled Publikací Vydaných Nebo Spoluvydaných Dzs/Naep
2007
Název

Program

Název

Program

EuroKompas – Mozaika (leden)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (leden)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (duben)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (duben)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (červenec)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (červenec)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (říjen)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (říjen)

NAEP

Erasmus Guide: Studying in the Czech Republic (AJ)

Erasmus

Comenius 2001–2006 v České republice

Comenius

Erasmus v České republice 1998–2007

Erasmus

Comenius 2007–2008 v České republice

Comenius
Erasmus

Kompendium projektů 2006, Česká republika

Leonardo da Vinci

Erasmus v České republice 1998–2007

Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci – projekty
2004, Česká republika

Leonardo da Vinci

Kompendium projektů 2008, Česká republika

Leonardo da Vinci

Analýza programu Leonardo da Vinci za období
2000–2006

Leonardo da Vinci

Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci – projekty
2005, Česká republika

Leonardo da Vinci

Kompendium projektů partnerství 2007

Grundtvig

Evropská jazyková cena Label 2007 – inovační projekty

Grundtvig v příbězích

Grundtvig

eTwinning – vzdělávací projekty škol v Evropě

Grundtvig v číslech

Grundtvig

A catalogue of higher education institutions
in the Czech Republic

Evropská jazyková cena Label 2006 – inovační projekty
a učitel jazyků roku
eTwinning – vzdělávací projekty škol v Evropě
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2008

Label
eTwinning

Kariérové poradenství – Příručka pro země
s nízkými příjmy

Euroguidance

Poradenství a imigrační služby. Sborník ze semináře

Euroguidance

Seminář k vysokoškolskému poradenství.
Sborník ze semináře

Euroguidance

Iceland, Norway, Lichtenstein through the eyes
of the Czech students and teachers

Label
eTwinning
Study in
FM EHP / Norska

2009
Název

2010
Program

Název

Program

EuroKompas – Mozaika (leden)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (leden)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (duben)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (duben)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (červenec)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (červenec)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (říjen)

NAEP

EuroKompas – Mozaika (říjen)

NAEP

Zpráva o účasti České republiky v Programu
celoživotního učení 2007–2009

NAEP

Erasmus očima studentů

Erasmus

Kompendium projektů 2009, Česká republika

Leonardo da Vinci

Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci – projekty
mobility 2006, Česká republika

Leonardo da Vinci

Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých
Evropská jazyková cena Label 2008 – inovační projekty
a učitel jazyků roku

Grundtvig
Label

Comenius v České republice 2009–2010
Překonej s Erasmem své hranice!

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci

Study in

Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci – projekty
mobility 2007, Česká republika

The Education System of the Czech Republic

Study in

Evropská jazyková cena Label 2007 – inovační projekty

Projektová spolupráce škol

NAEP
FM EHP / Norska

Budoucí potřeby znalostí a dovedností v Evropě.
Výhled do roku 2020

Euroguidance

Národní cena kariérového poradenství 2009,
9 vítězných příspěvků

Euroguidance

Kariérový rozvoj na pracovišti

Euroguidance

Multikulturní poradenství

Euroguidance

Kariérové poradenství – Příručka pro tvůrce politik

Euroguidance

Od strategie k praxi – systémová změna k
celoživotnímu poradenství v Evropě

Euroguidance

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství

Euroguidance

Erasmus

Kompendium projektů 2010, Česká republika

A guide to studying and living in the Czech Republic
Conference report – Innovation & Creativity in the LLP

Comenius

Škola v síti
Jak nejlépe využít interaktivní tabuli
NO/IS/LI 5 let spolupráce s ČR

Label
eTwinning
EUN
FM EHP / Norska
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2011
Název

Program

Název

Program

Mozaika (leden)

NAEP

Mozaika (leden)

NAEP

Mozaika (duben)

NAEP

Mozaika (duben)

NAEP

Mozaika (červenec)

NAEP

Mozaika (červenec)

NAEP

Mozaika (říjen)

NAEP

Mozaika (říjen)

NAEP

Zpráva o účasti České republiky v Programu
celoživotního učení 2007–2011

NAEP

Pečeť kvality Comenius 2011
Erasmus očima studentů 2 – pracovní stáže

Comenius
Erasmus

Kompendium projektů 2011, Česká republika

Leonardo da Vinci

Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci – Projekty
mobility 2008, Česká republika

Leonardo da Vinci

Pečeť kvality Grundtvig 2010

Grundtvig

Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit
v rámci Evropy

Grundtvig

Evropská jazyková cena Label 2010 – inovační projekty
a učitel jazyků roku

Label

Evropská jazyková cena Label 2011 – inovační projekty

Label

Škola v síti

eTwinning

Národní cena kariérového poradenství 2010 – sborník
vítězných příspěvků

Euroguidance

Národní cena kariérového poradenství 2011 – sborník
vítězných příspěvků

Euroguidance

Kariérové poradenství v České republice – zpráva
o stavu v roce 2010

Euroguidance

Příručka pro uživatele ECTS
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2012

Bologna Experts

Projekt SPICE: Jak okořenit výuku přírodních věd a
matematiky novými metodami od zahraničních kolegů

EUN

Jak podpořit zájem žáků o studium a zaměstnání v oblasti
přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky

EUN

Pečeť kvality Comenius 2012

Comenius

Kompendium projektů 2012, Česká republika

Leonardo da Vinci

Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci – projekty
2009, Česká republika

Leonardo da Vinci

QALLL – doporučení pro zajišťování kvality
v celoživotním vzdělávání

Leonardo da Vinci

Program Grundtvig – příklady dobré praxe evropské
spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých
Evropská jazyková cena Label 2012 – inovační projekty
a učitel jazyků roku
Škola v síti

Grundtvig
Label
eTwinning

Národní cena kariérového poradenství 2012 – sborník
soutěžních příspěvků

Euroguidance

Průvodce kariérou pro školy

Euroguidance

The National Career Counselling Awards 2012

Euroguidance

Pořiďme si interaktivní tabuli – rady a doporučení

EUN
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VIII. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AS  . . . . . . . . . . . .  Asistentské pobyty
BP  . . . . . . . . . . . .  Bilaterální partnerství škol
ČR  . . . . . . . . . . . .  Česká republika
ČVUT  . . . . . . . . . .  České vysoké učení technické v Praze
DCI  . . . . . . . . . . .  Defence for Children International
DS  . . . . . . . . . . . .  Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)
DVPP  . . . . . . . . .  Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DZS  . . . . . . . . . . .  Dům zahraniční spolupráce
ECTS  . . . . . . . . . .  Evropský kreditový systém
EHP  . . . . . . . . . . .  Evropský hospodářský prostor
EU  . . . . . . . . . . . .  Evropská unie
EUC  . . . . . . . . . . .  Erasmus University Charter
EUN  . . . . . . . . . .  European Schoolnet
FM EHP  . . . . . . . .  Finanční mechanismy Evropského
hospodářského prostoru
ICT  . . . . . . . . . . .  Informační a komunikační technologie
IMŽ  . . . . . . . . . . .  Individuální mobilita žáků
LLP  . . . . . . . . . . .  Program celoživotního učení
(Lifelong Learning Programme)
LMS  . . . . . . . . . .  Systém pro řízení výuky
(Learning Management System)
MHD  . . . . . . . . . .  Městská hromadná doprava
MP  . . . . . . . . . . .  Multilaterální partnerství škol
MŠ . . . . . . . . . . . . Mateřské školy
MŠMT  . . . . . . . . .  Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
MZV  . . . . . . . . . .  Ministerstvo zahraničních věcí
NAEP  . . . . . . . . .  Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy
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NNO  . . . . . . . . . .  Nestátní nezisková organizace
NO/IS/LI  . . . . . . .  Norsko, Island, Lichtenštejnsko
NUTS  . . . . . . . . . . . Nomenklatura územních statistických
jednotek
OVP  . . . . . . . . . .  Odborné vzdělávání a příprava
PedF UK . . . . . . . .  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze
PIAAC . . . . . . . . . .  Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností
(Programme for International Assessment
of Adult Competencies)
QALLL  . . . . . . . . .  Zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání
(Quality Assurance in Lifelong Learning)
REG  . . . . . . . . . . .  Partnerství Comenius Regio
SCIEX-NMSch . . . . .  Vědecký výměnný program mezi novými
členskými státy EU a Švýcarskem
(Scientific Exchange Programme between
the New Member States of the EU and
Switzerland)
SIPVZ . . . . . . . . . .  Státní informační politika vzdělávání
SME . . . . . . . . . . .  Malé a střední podniky
(Small and Medium Enterprises)
SOŠ  . . . . . . . . . . .  Střední odborné školy
SŠ  . . . . . . . . . . . .  Střední školy
UTB  . . . . . . . . . . .  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VOŠ  . . . . . . . . . . .  Vyšší odborné školy
VŠ  . . . . . . . . . . . .  Vysoké školy
VŠB – TUO . . . . . .  Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
ZČU  . . . . . . . . . . .  Západočeská univerzita v Plzni
ZŠ  . . . . . . . . . . . .  Základní školy

Pro všechny, kteří (se) vzdělávají
Program celoživotního učení 2007–2013 l Česká republika
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„Evropská automatizovaná síť výukových systémů e-ANTS“ byla moje premiéra, pokud jde o práci v mezinárodním týmu studentů, a taky
moje první stáž v zahraničí. Vzpomínám na ni velmi rád, protože jsme dělali zajímavou práci. Já pomáhal s elektronikou obou robotů
a s jejich programováním, ostatní spolužáci navrhovali konstrukci, vyráběli potřebné díly a tak dále.
Abych byl upřímný, nejvíce mi to pomohlo uvědomit si, že v zahraničí se dá také studovat, že to chce trochu hroší kůži, ale že není třeba se
ničeho bát. Toto zjištění mi pomohlo o čtyři roky později při rozhodování, zda studovat v Paříži. Zkušenost s projektem „e-ANTS“ mi dodala
odvahu do toho jít. Nakonec každá stáž, které jsem se zúčastnil, včetně této premiérové, mi pomohla pochopit spoustu věcí, zejména o mně
samotném v kontextu zbytku světa. Když se začnete denně potkávat s lidmi s různými názory, všech možných náboženství i barev pleti, rozšíří
se vám obzor a změní se váš pohled na události kolem. Jsem spokojený: Nebýt „e-ANTS“, možná bych se nikdy nedonutil vyjet za hranice.“
Matěj
Účastník projektu „e-ANTS Evropská automatizovaná síť výukových systémů“ v rámci programu Leonardo da Vinci
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