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ZA PRAKTICKÝMI ZKUŠENOSTMI DO ZAHRANIČÍ

Vážení čtenáři,
v rukou právě držíte publikaci, která vám pomůže zorientovat se v možnostech pro získání zahraničních pracovních zkušeností nabízených novým
programem pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+.
Náš průvodce se zaměřuje na oblast, která s prací přímo souvisí, tedy
na praktické stáže v zahraničí, ale nezapomíná ani na další součásti
programu Erasmus+.
Tento průvodce vám nejprve přiblíží, co to
praktické stáže v programu Erasmus+ jsou,
kam se na ně můžete vydat a pro jaké
skupiny jsou určeny. Podle toho, ke které
ze skupin patříte, vám následně vysvětlíme, za jakých podmínek můžete na stáž
vycestovat a jak se na ni přihlásit (včetně
konkrétních tolik potřebných kontaktů).
V dalších kapitolách se zaměříme na výsledky průzkumu mínění českých studentů
o stážích a představíme vám projekt Stážujeme.cz, v němž se přes sociální síť Facebook můžete spojit s dalšími současnými

či bývalými stážisty a vyměňovat si své
zkušenosti. Spolu s absolventy stáží jsme
pro vás připravili také deset základních rad
pro budoucí stážisty a přehled zajímavých
zkušeností a zážitků stážistů bývalých.
V neposlední řadě vás blíže seznámíme
s dalšími součástmi programu Erasmus+
a poradíme vám, kde sehnat další užitečné
informace.
Pevně věříme, že vám brožura pomůže
na cestě za zkušenostmi a následným
úspěchem na pracovním trhu.

Ú VO D
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Vážení čtenáři,
jsem rád, že se vám do rukou dostává tato publikace, která
má pomoci zejména studentům a absolventům při hledání
praktické stáže a v orientaci v programu Erasmus+. Situace
na trhu práce totiž není pro absolventy škol rozhodně příznivá. Firmy upřednostňují zaměstnance, kteří za sebou již
mají předchozí praxi a zkušenosti. Podle průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání klade na praxi důraz polovina
zaměstnavatelů. Téměř třetina vysokoškoláků si při studiu
přivydělává. Získat potřebnou praxi přitom pro studenty
často není jednoduché. Programy EU již mají v této oblasti
výborné výsledky i rostoucí společenské uznání. Nový
program Erasmus+, který navazuje na dlouholetou tradici
programů Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo
da Vinci, Grundtvig a Mládež v akci, přináší řadu novinek
včetně praktických stáží.
Cílem stáží je prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími
institucemi a soukromým sektorem a pomoci mladým
lidem získat potřebné dovednosti a pracovní zkušenosti již
během studia. Právě stáže podle mě mohou být odrazovým můstkem pro zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí
a k zajištění hladkého přechodu ze školy do praxe. Zahraniční stáže jsou navíc přitažlivé v tom, že pomohou poznat
jiné sociální a kulturní prostředí a procvičit cizí jazyk. To je
přínosné jak pro osobnostní rozvoj, tak pro budoucí profesní
uplatnění – ať už chcete podnikat, nebo pracovat v malé
české firmě či v některé z velkých nadnárodních společností.
Vedle odbourání možných zábran při komunikaci v cizím
jazyce člověk pozná také při delším pobytu v zahraničí odlišné zvyky a jiný styl života. Jednoduše řečeno – získá nový
pohled na svět, nejen na ten „venku“, ale i na ten náš. A to
může být další důvod, proč na stáž vyrazit. Kromě získání
zkušeností, nových dovedností a procvičení jazyka vám
totiž umožní posílit sebedůvěru, tolik potřebnou při vstupu
do podnikání či na pracovní trh.
Máte-li příležitost vyrazit do zahraničí, rozhodně ji využijte.
Hodně zdaru vám přeje
Jan Michal
vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
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1

O zahraničních praktických
stážích v programu Erasmus+
Co je to praktická stáž
v rámci programu Erasmus+?

Proč vyrazit na praktickou stáž v rámci
programu Erasmus+?

Jde o několikadenní až několikaměsíční
pracovní pobyt ve vybrané firmě v jedné
z programových zemí (mezi které patří
členské státy EU a další partnerské země)
financovaný z programu Erasmus+. Účelem
není ani tak přivydělat si, jako spíše získat
cenné zkušenosti a zvýšit svou kvalifikaci a atraktivitu na pracovním trhu.
Proto bývají stáže převážně neplacené,
nicméně stážista dostává po dobu pobytu
od Evropské unie příspěvek na zvýšené
životní náklady v zahraničí (netýká se to
studentů vysokých škol, kteří jsou na stáž
vysíláni jako tzv. „zero-grant“).

Jednoduše řečeno proto, abyste zvýšili
své šance na trhu práce.
• Procvičíte si a zlepšíte své jazykové
dovednosti.
• Praxí získáte neocenitelné zkušenosti
ve svém oboru a zvýšíte svou kvalifikaci.
• Poznáte odlišnou kulturu a pracovní
návyky.
• Program Erasmus+ vám může po dobu
stáže poskytnout příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí.
• Studenti vysokých škol mohou praktickou
stáž kombinovat se studijním pobytem.

1 . O Z A H R A N I Č N Í C H P R A K T I C K ÝC H S TÁ Ž Í C H V P R O G R A M U E R A S M U S +

Kdo se může na praktickou stáž v rámci
programu Erasmus+ přihlásit?
Praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ můžete absolvovat v jiné zemi, než
ve které žijete nebo v níž sídlí instituce,
která vás na stáž vysílá. Stáže v programu
Erasmus+ jsou určeny pro následující
skupiny:
• učni a žáci středních a vyšších odborných škol,
• vysokoškolští studenti,
• absolventi učilišť, středních, vyšších a vysokých škol,
• pracovníci s mládeží,
• pracovníci ve vzdělávání,
• dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolné
služby Erasmus+: Mládež v akci.

Mapa s vyznačenými zeměmi, kam je možné vycestovat.
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Kam lze na praktickou stáž v rámci
programu Erasmus+ vyrazit (v závislosti
na typu zvolené aktivity)?
• Do jakéhokoli z členských států
Evropské unie. ■
• Do jedné z programových zemí mimo
EU (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko
a Turecko). ■
• Do partnerských zemí sousedících
s EU (Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Libye, Maroko,
Moldávie, Palestina, Rusko, Srbsko, Sýrie,
Tunisko, Ukrajina). ■
• Do dalších partnerských zemí (více
informací o těchto zemích lze získat
na webu www.naerasmusplus.cz).
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2

Jak se přihlásit
na praktickou stáž
Pro jednotlivé skupiny jsme připravili návody,
jak se přihlásit na pracovní (praktickou) stáž
v programu Erasmus+.
Stačí si vybrat variantu, která se vás týká,
a pokračovat do příslušné sekce.

2 . J A K S E P Ř I H L Á S I T N A P R A K T I C K O U S TÁ Ž

Jsem učnice/učeň
nebo žákyně/žák
střední či vyšší
odborné školy.

Pokračujte na stranu 12.

Působím jako
pracovnice/pracovník ve vzdělávání.

Pokračujte na stranu 26.

Jsem vysokoškolačka/vysokoškolák.

Pokračujte na stranu 19.

Pracuji
s mládeží.

Pokračujte na stranu 27.
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Už brzy ukončím
studium a poté
bych chtěl/a vyrazit
na pracovní stáž.

Pokračujte na stranu 25.

Chci získat pracovní zkušenosti jako
dobrovolnice/dobrovolník v zahraničí.

Pokračujte na stranu 28.
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Praktické stáže pro učně a žáky
středních a vyšších odborných škol
Pokud navštěvujete učiliště, střední školu nebo vyšší odbornou školu, můžete s programem Erasmus+ vyrazit na dvoutýdenní až roční pracovní stáž
do jedné z programových zemí. Pracovní zkušenosti získáte přímo v příslušné
zahraniční organizaci nebo ve škole, která přímo nabízí odborné praxe.
Co vám stáž přinese?
• Zjistíte, jak v praxi funguje
váš obor v jiné zemi.
• Procvičíte si jazyk
a naučíte se spoustu nových věcí.
• Poznáte odlišné kulturní zvyky
a pracovní návyky.
Jak se na praktickou stáž přihlásit?
Možnosti odborné praxe v zahraniční organizaci vždy domlouvá přímo vaše škola,
která k tomuto účelu vytváří speciální
projekty mobility v rámci programu Erasmus+. Do těchto projektů se pak můžete
jako zájemce o stáž přihlásit. Proto se s dotazem, jestli vám škola možnost zahraniční
pracovní stáže poskytuje, obraťte přímo
na vaše studijní oddělení nebo učitele, kteří
vám jistě rádi přiblíží konkrétní nabídku.
Druhou možností je oslovení vybrané české organizace nebo firmy, které taktéž
vytváří projekty mobility v rámci programu
Erasmus+. Seznam těch, jež podobné projekty připravily v roce 2013, naleznete níže.
V obou případech musíte počítat s tím, že
počet míst v projektech je omezený, a proto
se na stáže často vypisují výběrová řízení.

Kontakty na střední a vyšší odborné
školy zapojené do projektů mobility
v roce 2013
Následující seznam obsahuje kontakty
na střední školy a vyšší odborné školy, které
byly zapojeny do projektů mobility a praktických stáží v rámci bývalého programu
Leonardo da Vinci v roce 2013. Můžete se
podívat, jestli v nich najdete také vaši školu,
a následně využít u ní uvedený kontakt. Je
ale možné, že se vaše škola do projektů
rozhodla zapojit až v tomto roce, a v seznamu proto není – za optání přímo ve škole tak
nic nedáte.

2 . J A K S E P Ř I H L Á S I T N A P R A K T I C KO U S TÁ Ž
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Kontakty na střední a vyšší odborné školy zapojené do projektů mobility v roce 2013
Středočeský kraj

Hlavní město Praha
Euroškola Praha střední
odborná škola, s. r. o.,
Praha 7 – Troja
www.euroskola.cz

Střední škola hotelnictví a gastronomie
SČMSD Praha, s. r. o.
www.hotelova-skola.cz

MICHAEL – Střední
škola a Vyšší odborná
škola reklamní
a umělecké
tvorby, s. r. o.,
Praha 4
www.skolamichael.cz

Střední škola technická, Praha 4, Zelený
pruh 1294
www.zelenypruh.cz

Obchodní akademie
Praha, s. r. o.
www.oapraha.cz
Smíchovská střední
průmyslová škola,
Praha 5
www.ssps.cz
Střední odborná škola
stavební a zahradnická,
Praha 9, Učňovská 1
www.sosls.cz
Střední odborné
učiliště gastronomie
a podnikání, Praha 9
www.sougastro.cz
Střední průmyslová
škola dopravní, a. s.,
Praha 5 – Motol
www.sps-dopravni.cz
Střední škola – Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské,
Praha 9,
Poděbradská 1/179
www.copth.cz
Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha 5 – Velká
Chuchle
www.sou-chuchle.cz
Střední škola hotelnictví a gastronomie
Hotelu International,
s. r. o., Praha 6
www.skolahotelnictvi.cz

Střední zdravotnická
škola, Praha 10
www.szs-ruska.cz
Vyšší odborná škola
oděvního návrhářství
a Střední průmyslová
škola oděvní, Praha
www.vosonspso.cz
Vyšší odborná škola
uměleckoprůmyslová
a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo
náměstí 1, 130 00
Praha 3
www.sups.cz
Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola,
Praha 1, Alšovo
nábřeží 6
www.szspraha1.cz
Základní škola a Střední škola waldorfská,
Semily
www.sssjak.cz

Česká zahradnická
akademie Mělník
– střední škola
a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
www.zas-me.cz

Střední odborná škola
stavební a Střední
odborné učiliště
stavební, Kolín II,
Pražská 112
www.ss-stavebnikolin.cz

Dvořákovo gymnázium
a Střední odborná škola
ekonomická, Kralupy
nad Vltavou, Dvořákovo
náměstí 800
www.dgkralupy.cz

Střední odborná škola,
Benešov
www.sosbn.cz

Integrovaná střední
škola, Jesenice,
Žatecká 1
www.issjesenice.cz
Obchodní akademie
a Vyšší odborná škola,
Příbram
www.oapb.cz
Obchodní akademie,
Kolín
www.oakolin.eu
Obchodní akademie,
Lysá nad Labem
www.oalysa.cz
Obchodní akademie,
Vyšší odborná škola
ekonomická a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav
www.oamb.cz
Soukromá střední škola
MAJA, s. r. o., Viničná
463, Mladá Boleslav
www.maja-mb.cz
Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště Kralupy nad
Vltavou
www.sosasoukralupy.cz
Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště, Horky nad
Jizerou 35, Brodce
www.souhorky.cz

Střední odborné učiliště
Sedlčany, o. p. s.
www.souch.sedlcany.cz
Střední průmyslová
škola, Mladá Boleslav,
Havlíčkova 456
www.spsmb.cz
Střední průmyslová
škola, Rakovník,
Gen. Kholla 2501/II
www.spsrakovnik.cz
Střední škola fotografická, filmová a televizní, o. p. s., Skalsko
www.fofitv.info
Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická,
Příbram I, Jiráskovy
sady 113
www.szs.pb.cz
Střední zemědělská
škola a Střední odborná škola Poděbrady,
příspěvková organizace,
Poděbrady
www.szes.cz
Vyšší odborná škola
a střední zemědělská
škola, Benešov,
Mendelova 131
www.zemsbn.cz
Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová
škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora,
Masarykova 197
www.vos-kh.cz
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Jihočeský kraj

Ústecký kraj

Obchodní akademie
a Vyšší odborná škola
ekonomická, Tábor
www.oatabor.cz

Evropská obchodní
akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace
www.oadc.cz

Obchodní akademie,
České Budějovice
www.oacb.cz
Střední odborná škola
elektrotechnická, Centrum odborné přípravy,
Hluboká nad Vltavou,
Zvolenovská 537
www.sosehl.cz
Střední průmyslová
škola strojní
a elektrotechnická,
České Budějovice,
Dukelská 13
www.spssecb.cz
Střední škola obchodu,
služeb a řemesel a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474
www.ssjs-tabor.cz

Plzeňský kraj
Gymnázium, Stříbro,
Soběslavova 1426
www.goas.cz
Střední odborné učiliště
elektrotechnické, Plzeň,
Vejprnická 56
www.souepl.cz
Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická,
Plzeň, Karlovarská 99
www.dopskopl.cz

Karlovarský kraj
Střední odborná škola
logistická a střední odborné učiliště Dalovice
www.logistickaskola.cz

Gymnázium a Střední
odborná škola,
Podbořany, příspěvková
organizace
www.sos-podborany.cz
Obchodní akademie
a jazyková škola
s právem státní
jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem
www.oaulpar.cz
Obchodní akademie
a Střední odborná
škola zemědělská
a ekologická, Žatec
www.zemskolazatec.cz
SOŠ pro ochranu
a obnovu životního
prostředí Schola
Humanitas Litvínov
www.humanitas.cz
Střední odborná škola
InterDACT, s. r. o., Most
www.interdact.cz
Střední průmyslová
škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková
organizace
www.spsul.cz
Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková
organizace
www.obchodniskola.cz
Střední škola stavební,
Teplice, příspěvková
organizace
www.ssstavebni.tce.cz

Liberecký kraj
Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
škola zdravotnická
J. E. Purkyně, Most,
J. E. Purkyně 272,
příspěvková organizace
www.vos-sosmost.cz
Vyšší odborná škola,
Střední pedagogická
škola a Obchodní
akademie, Most,
Zd. Fibicha 2778,
příspěvková organizace
www.vos-sosmost.cz

Integrovaná střední
škola, Vysoké
nad Jizerou,
Dr. Farského 300,
příspěvková organizace
www.iss-vysokenj.cz
Obchodni akademie
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
www.oalib.cz
Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná
škola, Turnov
www.oahs.cz
Soukromá podnikatelská střední škola
Česká Lípa, s. r. o.
www.sposs.cz
Střední průmyslová
škola stavební,
Liberec 1, Sokolovské
náměstí 14, příspěvková organizace
www.stavlib.cz
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
www.supss.cz
Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9
www.szs-lib.cz
Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15,
příspěvková organizace
www.vosmoa.cz
Vyšší odborná škola
sklářská a Střední
škola, Nový Bor
www.glassschool.cz
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Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
www.sosasou-vocelova.cz

Integrovaná střední
škola Moravská Třebová
www.issmt.cz

Akademie – Vyšší
odborná škola, Gymnázium a Střední odborná
škola uměleckoprůmyslová, Světlá nad
Sázavou
www.vossvetla.cz

Hotelová škola, s. r. o.,
Brno
www.hotskolabrno.cz

Střední odborná škola
veterinární, Hradec
Králové - Kukleny,
Pražská 68
www.sosvet.cz
Střední průmyslová
škola, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Hradec
Králové, Hradecká 647
www.hradebni.cz
Střední škola gastronomie a služeb Nová
Paka, Masarykovo
nám. 2
www.ssgs.cz
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz
Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice
nad Metují
www.sshssteplicenm.cz
Střední škola vizuální
tvorby, s. r. o.,
Hradec Králové
www.vizualskola.cz
Střední škola, Základní
škola a Mateřská
škola, Hradec Králové,
Štefánikova 549,
Hradec Králové
www.neslhk.com
Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová
škola Rychnov
nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
www.vosrk.cz
Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola,
Hradec Králové,
Komenského 234
www.zshk.cz

Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště technické,
Třemošnice,
Sportovní 322
www.sou-tremosnice.cz
Střední průmyslová
škola chemická
Pardubice
www.spsch.cz
Střední průmyslová
škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace
www.spse.cz
Střední škola
automobilní Holice
www.spsauto.cz
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná
škola, Chrudim
www.szes.chrudim.cz

Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie
Velké Meziříčí
www.hotelskola.cz
Hotelová škola Třebíč
www.trhs.cz
Obchodní akademie
a Hotelová škola
Havlíčkův Brod
www.oahshb.cz
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.,
Jihlava
www.sosmb.ji.cz
Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště Třešť
www.sskola-trest.cz
Střední průmyslová
škola Třebíč
www.spst.cz
Střední průmyslová
škola, střední odborná
škola a střední odborné
učiliště, Nové Město
nad Metují, Školní 1377
www.spsnome.cz
Střední škola
stavební Třebíč
www.stavebniskola.
trebic.net
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
www.sklarskaskola.cz

Integrovaná střední
škola automobilní,
Brno, Křižíkova 15
www.issabrno.cz
Integrovaná střední
škola, Sokolnice 496
www.iss-sokolnice.cz
Obchodní akademie,
Střední odborná škola
knihovnická a Vyšší
odborná škola Brno
www.oakobrno.cz
Odborné učiliště
a praktická škola, Brno
www.oupslomena.cz
Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště, Vyškov,
Sochorova 15
www.sos-vyskov.cz
Střední odborné učiliště
a Střední odborná škola
SČMSD, Znojmo, s. r. o.
www.sousoszn.cz
Střední odborné
učiliště, Kyjov,
Havlíčkova 1223/17,
Kyjov
www.soukyjhavli.cz
Střední průmyslová
škola elektrotechnická
a informačních
technologií Brno
www.sspbrno.cz
Střední škola technická a ekonomická, Brno,
Olomoucká 61
www.sstebrno.cz
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Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

CARITAS – Vyšší
odborná škola sociální
Olomouc
www.caritas-vos.cz

AHOL – Střední škola
gastronomie, turismu
a lázeňství, Ostrava-Vítkovice
www.ahol.cz

Střední průmyslová
škola stavební,
Opava, příspěvková
organizace
www.soustop.cz

Obchodní akademie
Tomáše Bati a Vyšší
odborná škola ekonomická Zlín
www.oazlin.cz

GOODWILL – vyšší
odborná škola, s. r. o.,
Frýdek-Místek
www.vos-goodwill.cz

Střední škola gastronomie, oděvnictví
a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
www.ssgsfm.cz

Střední odborná škola
Josefa Sousedíka
Vsetín
www.sosvsetin.cz

Střední odborná škola
obchodu a služeb,
Olomouc, Štursova 14
www.stursovka.cz
Střední průmyslová
škola Hranice
www.ssos.cz
Střední škola polytechnická, Olomouc,
Rooseveltova 79
www.ssprool.cz
Střední zdravotnická
škola Hranice,
Studentská 1095
www.szs-hranice.cz

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,
příspěvková organizace
www.hotelovkafren.cz
Masarykova střední škola chemická,
Praha 1
www.zemedelka.opava.cz
Masarykova střední
škola zemědělská
a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková
organizace
www.zemedelka.opava.cz
Mendelova střední
škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace
www.mendelova-stredni.cz
Obchodní akademie
a Vyšší odborná škola
sociální Ostrava Mariánské Hory
www.oao.cz
Obchodní akademie,
Český Těšín
www.obaka-cestesin.cz
Soukromá třinecká
obchodni akademie
a hotelová škola,
spol. s. r. o., Třinec
www.tria-tr.cz
Střední odborná škola
Třineckých železáren,
Třinec-Kanada
www.sostrinec.cz
Střední průmyslová
škola a Obchodní
akademie, Bruntál
www.oaz.cz

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,
s. r. o.
www.hssilherovice.cz
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava,
příspěvková organizace
www.sspu-opava.cz
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková
organizace
www.ssss.cz
Střední škola techniky
a služeb Karviná
www.sstas-karvina.cz
Střední škola teleinformatiky, Ostrava,
příspěvková organizace
www.teleinformatika.eu
Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická,
Ostrava, příspěvková
organizace
www.zdrav-ova.cz
Vyšší odborná škola
Dakol a Střední škola
Dakol, o. p. s., Petrovice u Karviné
www.dakol-karvina.cz

Střední odborná škola
Luhačovice
www.sosluhac.cz
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
www.souvk.cz
Střední průmyslová
škola Otrokovice
www.sosotrokovice.cz
Střední průmyslová
škola stavební ve
Valašském Meziříčí
www.spsstavvm.cz
Střední průmyslová
škola strojnická Vsetín
www.spssvsetin.cz
Střední škola –
Centrum odborné
přípravy technické
Uherský Brod
www.copt.cz
Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž
www.hskm.cz
Střední škola Kostka,
s. r. o., Vsetín
www.kostka-skola.cz
Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem
www.ssno.cz
Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální
a Střední pedagogická
škola Kroměříž
www.ped-km.cz
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Kontakty na firmy a organizace zapojené do projektů mobility v roce 2013
Hlavní město Praha
Akademie múzických
umění v Praze – HAMU
www.hamu.cz
Akademie múzických
umění v Praze – DAMU
www.damu.cz
Akademie múzických
umění v Praze – FAMU
www.famu.cz
Asociace soukromého
zemědělství okresu
Litoměřice
www.asz.cz/cs/regiony/
litomerice

Česká organizace scénografů, divadelních
architektů a techniků,
Praha
http://host.divadlo.cz/
cosdat/akce_cosdat.asp
Domov Sue Ryder,
o. p. s., Praha
www.sue-ryder.cz
Educa International,
o. p. s., Praha 6
www.educaops.cz
ENVIROS, s. r. o., Praha
www.enviros.cz

Cech malířů a lakýrníků
ČR, o. s., Praha
www.cechmal.cz

Evropská rozvojová
agentura, s. r. o., Praha 6
www.eracr.cz

Centre for Central
European Architecture,
Praha
www.ccea.cz/cz

Gameleon, s. r. o., Praha
www.gameleon.cz

Centre for Modern
Education (CZ), s. r. o.,
Praha
www.cfme.net
CeWe Color, a. s., Praha
www.cewe-fotokniha.cz
CIANT – Mezinárodní
centrum pro umění
a nové technologie,
Praha
www.ciant.cz
CITRIN – sdružení pro
osobní rozvoj, Praha 4
www.citrininfo.cz
Czech It – Institute for
Strategic Studies on
Tourism
www.czechit.cz
Czech-us, v. o. s.,
Praha 1
www.czech-us.cz
Česká asociace vzdělávacích institucí, o. s.,
Praha
www.cavi.cz

Hospodářská komora
hlavního města Prahy
www.hkp.cz
KOMUNIKUJEME, o. s.,
Praha
www.komunikujeme.eu/cs
Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství, Praha
www.abf-nadace.cz
OKIN GROUP, a. s.,
Praha
www.okin.eu/home-cz.html
Potravinářská komora
ČR, Praha
www.foodnet.cz
Silikátový svaz, o. s.,
Praha
www.silis.cz
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání,
o. p. s., Praha
www.crea-edu.cz
VUSTE ENVIS,
spol. s. r. o., Praha
www.vuste-envis.cz

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Academia Rerum
Civilium – Vysoká škola
politických a společenských věd, s. r. o.
www.vspsv.cz

Gapa cz, a. s.
www.gapa-vahy.cz

EDUcentrum, o. s.,
Dobřichovice
www.educentrum-os.cz
Krajská hospodářská
komora Střední Čechy,
Příbram
www.ohkpb.cz
Výzkumný ústav
balneologický, v. v. i.,
Mšené-lázně
www.balneologie.eu
ZAHRADA, o. p. s., Praha
www.zahradaops.cz

Jihočeský kraj
Rozcestí, o. p. s.,
České Budějovice
www.rozcestiops.cz

Karlovarský kraj
BVD PECE, spol. s. r. o.,
Karlovy Vary
www.bvd.cz
Karlovarský kraj
www.kr-karlovarsky.cz/
Stranky/Default.aspx

Ústecký kraj
Arkadie, společnost
pro komplexní péči
o zdravotně
postižené, Teplice
www.arkadie.cz
Centrum komunitní
práce Ústí nad Labem
www.ckpul.cz
NorthCom, spol. s. r. o.,
Most
www.northcom.cz

Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory - Sever, Brontosaurus Krkonoše, Horní
Maršov
www.sever.ekologickavychova.cz

Kraj Vysočina
Hodina H, o. s.,
Pelhřimov
www.hodinah.cz

Jihomoravský kraj
Institut pro trénink
pohostinnosti, Mikulov
www.hospitalitytraining.cz
OHK servisní, s. r. o.,
Kyjov
www.ohkhodonin.cz/kontakty/pobocka-kyjov
Okresní hospodářská
komora Brno-venkov,
Troubsko
www.ohkbv.cz
Okresní hospodářská
komora Hodonín
www.ohkhodonin.cz
Sdružení hliněného
stavitelství, o. s., Brno
www.hlina.info
Textilní zkušební ústav,
s. p., Brno
www.tzu.cz
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Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

Bioinstitut, o. p. s.,
Olomouc
www.bioinstitut.cz

Cloverleaf, spol. s. r. o.,
Moravská Ostrava
www.cloverleaf.cz

AGD Print, Zlín
www.agdprint.cz

JOB POINT, o. s.,
Mohelnice
www.jobpoint.estranky.cz

Handy Club Ostrava,
Ostrava
www.hcov.cz

Sdružení CEPAC
– Morava, Olomouc
www.cepac.cz

HERTIN, s. r. o.,
Vřesina u Bílovce
www.hertin.cz

SULKO, s. r. o., Zábřeh
www.sulko.cz

Krajské zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková
organizace
www.kvic.cz

Toom interier, s. r. o.,
Přerov
www.toom.cz

METER Silesia,
spol. s. r. o., Ostrava
www.metersilesia.eu
Natura Opava – Czech
Republic, Opava
www.natura-opava.org/
opavsko
Ostravské vodárny
a kanalizace, a. s.,
Ostrava
www.ovak.cz
POE EDUCO, s. r. o.,
Nový Jičín
www.poe-educo.cz
REINTEGRA, Krnov
www.reintegra.cz
Rizika internetu
a komunikačních
technologií, o. s.,
Ostrava
www.nebudobet.cz
SEPETNÁ, v. o. s.,
Frýdek-Místek
www.sepetna.cz
Slůně – svět jazyků,
s. r. o., Ostrava - Mariánské hory
www.slune.cz/kontakty/
ostrava.html
Zážeh – zdravý životní
styl a harmonie, o. s.,
Frýdek-Místek
www.zazeh.cz

Akropolis, o. s.,
Uherské Hradiště
www.akropolis-uh.cz
Krajská nemocnice
T. Bati, a. s., Zlín
www.kntb.cz
Správa a údržba silnic
Kroměřížska, s. r. o.,
Kroměříž
www.suskm.cz
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Praktické stáže pro vysokoškolské studenty
Pokud studujete vysokou školu, můžete na praktickou stáž do zahraničí
vyrazit hned několikrát. Podmínkou je, aby každá stáž trvala minimálně
2 měsíce a celková doba na nich strávená pak maximálně 12 měsíců
v jednom studijním cyklu.
Co to znamená?

Jak se na praktickou stáž přihlásit?

Že můžete 12 měsíců strávit na zahraničních
praktických stážích v rámci bakalářského
studia, dalších 12 měsíců v rámci magisterského studia a stejnou dobu také v případě
doktorského studia. Studenti dlouhodobých
magisterských programů (pětiletých či šestiletých) pak mohou po dobu studia na stážích
strávit až 24 měsíců.

Ideální je obrátit se na zahraniční nebo
studijní oddělení vaší fakulty. Tam by
vám měli sdělit, jestli má škola schválený
grant na vysílání svých studentů na zahraniční praktické stáže v rámci programu
Erasmus+, kolik studentů takto může
vycestovat a jaké kapacity ještě zbývají. Je
potřeba počítat s tím, že počet míst je omezen, a proto se na praktické stáže vypisují
transparentní výběrová řízení.

Ve všech případech můžete praktickou
stáž navíc kombinovat se studijním
pobytem. Do praktických stáží se v tomto
případě řadí také tzv. asistentské stáže,
určené pro budoucí učitele.
Abyste mohli s programem Erasmus+ vyrazit
na studijní pobyt, musíte být zapsáni alespoň
v druhém ročníku vysokoškolského studia.
Toto ale neplatí pro praktické stáže! Na ně se
můžete přihlásit hned v prvním ročníku.

Škola vám může přímo nabídnout stáž
ve spřízněné organizaci, vy sami si ale můžete zkusit najít a domluvit stáž, která by
vám nejvíce vyhovovala. Aktuální nabídky
stáží v Evropě najdete například také
na online portálech EURES
(www.ec.europa.eu/eures)
nebo Eurodesk (www.eurodesk.cz).
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Kontakty na zahraniční a studijní oddělení českých vysokých škol
Hlavní město Praha
Akademie výtvarných
umění v Praze
www.avu.cz
AKCENT College, s. r. o.
www.akcentcollege.cz
Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.
www.aauni.edu
Archip, s. r. o.
www.archip.eu
Art & Design Institut,
s. r. o.
www.artdesigninstitut.cz
Bankovní institut vysoká škola, a. s.
www.bivs.cz
CEVRO Institut, o. p. s.
www.vsci.cz
Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
www.af.czu.cz
Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Fakulta lesnická
a dřevařská
www.fld.czu.cz
Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Fakulta tropického
zemědělství
www.ftz.czu.cz
Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Fakulta životního
prostředí
www.fzp.czu.cz
Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Provozně ekonomická
fakulta
www.pef.czu.cz

Česká zemědělská
univerzita v Praze –
Technická fakulta
www.tf.czu.cz
České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta strojní
www.fs.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta architektury
www.fa.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta dopravní
www.fd.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze – Fakulta elektrotechnická
www.fel.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta informačních
technologií
www.fit.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
www.fjfi.cvut.cz
České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta stavební
www.fsv.cvut.cz
International Art
Campus Prague, s. r. o.
www.art-campus.cz/la
Metropolitní univerzita
Praha, o. p. s.
www.mup.cz
Mezinárodní baptistický teologický seminář
Evropské baptistické
federace, o. p. s.
www.ibts.eu

Policejní akademie
České republiky
v Praze
www.polac.cz/g2/view.
php?fbp/index.html
Pražská vysoká škola
psychosociálních studií, s. r. o.
www.pvsps.cz
Soukromá vysoká
škola ekonomických
studií, s. r. o.
www.svses.cz
Unicorn College, s. r. o.
www.unicorncollege.cz
University of New York
in Prague, s. r. o.
www.unyp.cz
Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha, s. r. o.
www.ujak.cz
Univerzita Karlova –
Evangelická teologická
fakulta
www.etf.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Fakulta humanitních
studií
www.fhs.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Fakulta sociálních věd
www.fsv.cuni.cz
Univerzita Karlova – Fakulta tělesné
výchovy a sportu
www.ftvs.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Filozofická fakulta
www.ff.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Husitská teologická
fakulta
www.htf.cuni.cz

Univerzita Karlova –
Katolická teologická
fakulta
www.ktf.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Lékařská fakulta 1
www.lf1.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Lékařská fakulta 2
www.lf2.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Lékařská fakulta 3
www.lf3.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Matematicko-fyzikální
fakulta
www.mff.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Pedagogická fakulta
www.pedf.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Právnická fakulta
www.prf.cuni.cz
Univerzita Karlova –
Přírodovědecká fakulta
www.natur.cuni.cz
Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o.
www.vsap.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta financí a účetnictví
http://f1.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta
mezinárodních vztahů
http://fmv.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská
http://fph.vse.cz
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Vysoká škola
ekonomická v Praze –
Fakulta informatiky
a statistiky
http://fis.vse.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze – Národohospodářská fakulta
http://nf.vse.cz
Vysoká škola ekonomie
a managementu,
o. p. s. – Praha
www.vsem.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o.
www.vsrr.cz
Vysoká škola tělesné
výchovy a sportu
Palestra, s. r. o.
www.palestra.cz
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
www.umprum.cz
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
www.vszdrav.cz

Vysoká škola hotelová
v Praze
www.vsh.cz

Středočeský kraj

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta chemické technologie
www.vscht.cz/homepage/
fcht/index

České vysoké učení
technické v Praze –
Fakulta biomedicínského inženýrství
www.fbmi.cvut.cz

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta chemicko-inženýrská
http://fchi.vscht.cz

ŠKODA AUTO Vysoká
škola, o. p. s.
www.savs.cz

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta potravinářské a biochemické technologie
www.vscht.cz/homepage/
fpbt/index
Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta technologie ochrany
prostředí
www.vscht.cz/homepage/
ftop/index
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s.
www.vsmiep.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o. p. s.
www.vip-vs.cz/cs
Vysoká škola obchodní
v Praze, o. p. s.
www.vso.cz

Vysoká škola finanční
a správní, o. p. s.
www.vsfs.cz
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Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Filmová akademie
Miroslava Ondříčka
v Písku, o. p. s.
www.filmovka.cz

Univerzita Karlova –
Lékařská fakulta
v Plzni
www.lfp.cuni.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Zdravotně sociální
fakulta
www.zsf.jcu.cz/cs

Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta aplikovaných věd
www.fav.zcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Ekonomická fakulta
www.ef.jcu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Fakulta rybářství
a ochrany vod
www.frov.jcu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Filozofická fakulta
www.ff.jcu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Pedagogická fakulta
www.pf.jcu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Přírodovědecká fakulta
www.prf.jcu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Teologická fakulta
www.tf.jcu.cz
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích –
Zemědělská fakulta
www.zf.jcu.cz
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta
managementu
www.fm.vse.cz
Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o. p. s.
www.vsers.cz

Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta designu a umění Ladislava
Sutnara
www.fud.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta ekonomická
www.fek.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta elektrotechnická
www.fel.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta filozofická
www.ff.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta pedagogická
www.fpe.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta právnická
www.fpr.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta strojní
www.fst.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Fakulta zdravotnických studií
www.fzs.zcu.cz
Západočeská univerzita
v Plzni – Ústav jazykové
přípravy
www.ujp.zcu.cz
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Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Vysoká škola
Karlovy Vary, o. p. s.
www.vskv.cz

Technická univerzita
v Liberci – Ekonomická
fakulta
www.ef.tul.cz

Univerzita Pardubice –
Dopravní fakulta Jana
Pernera
www.upce.cz/dfjp

Ústecký kraj

Technická univerzita
v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových
studií
www.fm.tul.cz

Univerzita Hradec
Králové – Fakulta
informatiky a managementu
www.uhk.cz/FIM

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Fakulta
sociálně ekonomická
http://fse1.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Fakulta
umění a designu
http://fud.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Fakulta
výrobních technologií
a managementu
http://fvtm.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Fakulta
zdravotnických studií
http://fzs.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Fakulta
životního prostředí
http://fzp.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Filozofická fakulta
http://ff.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Pedagogická fakulta
www.pf.ujep.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem – Přírodovědecká fakulta
http://sci.ujep.cz
Vysoká škola aplikované psychologie, s. r. o.
www.vsaps.cz

Technická univerzita
v Liberci – Fakulta
přírodovědně-humanitní
a pedagogická
www.fp.tul.cz
Technická univerzita
v Liberci – Fakulta
strojní
www.fs.tul.cz
Technická univerzita
v Liberci – Fakulta
textilní
www.ft.tul.cz
Technická univerzita
v Liberci – Fakulta
umění a architektury
www.fua.tul.cz
Technická univerzita
v Liberci – Ústav zdravotnických studií
www.uzs.tul.cz

Univerzita Hradec
Králové – Filozofická
fakulta
www.uhk.cz/FF
Univerzita Hradec
Králové – Pedagogická
fakulta
www.uhk.cz/PDF
Univerzita
Hradec Králové –
Přírodověděcká
fakulta
www.uhk.cz/PRF
Univerzita Hradec
Králové – Ústav sociální práce
www.uhk.cz/USP
Univerzita Karlova –
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové
www.faf.cuni.cz/
Univerzita Karlova –
Lékařská fakulta
v Hradci Králové
www.lfhk.cuni.cz/
Univerzita obrany –
Fakulta vojenského
zdravotnictví
www.unob.cz/fvz/Stranky/
default.aspx

Univerzita Pardubice –
Fakulta ekonomicko-správní
www.upce.cz/fes
Univerzita Pardubice –
Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.upce.cz/fei
Univerzita Pardubice –
Fakulta filozofická
www.upce.cz/ff
Univerzita Pardubice –
Fakulta chemickotechnologická
www.upce.cz/fcht
Univerzita Pardubice –
Fakulta restaurování
www.upce.cz/fr
Univerzita Pardubice –
Fakulta zdravotnických
stuií
www.upce.cz/fzs

Kraj Vysočina
Vysoká škola polytechnická Jihlava
www.vspj.cz
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
www.zmvs.cz
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Jihomoravský kraj
Akademie STING, o. p. s.
www.sting.cz
B.I.B.S., a. s., Brno
International Business
School
www.bibs.cz
Janáčkova akademie
múzických umění
v Brně – Hudební
fakulta
http://hf.jamu.cz
Janáčkova akademie
múzických umění
v Brně – Divadelní
fakulta
http://difa.jamu.cz
Masarykova univerzita – Přírodovědecká
fakulta
www.muni.cz/sci
Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta
www.muni.cz/econ
Masarykova univerzita – Fakulta informatiky
www.muni.cz/fi
Masarykova univerzita – Fakulta sociálních
studií
www.muni.cz/fss
Masarykova univerzita – Fakulta sportovních stuií
www.muni.cz/fsps
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
www.muni.cz/phil
Masarykova univerzita – Lékařská fakulta
www.muni.cz/med
Masarykova univerzita – Pedagogická
fakulta
www.muni.cz/ped
Masarykova univerzita – Právnická fakulta
www.muni.cz/law

Mendelova univerzita
v Brně – Agronomická
fakulta
www.af.mendelu.cz/cz
Mendelova univerzita v Brně – Fakulta
regionálního rozvoje
a zahraničních studií
www.frrms.mendelu.cz/cz
Mendelova univerzita
v Brně – Lesnická
a dřevařská fakulta
www.ldf.mendelu.cz/cz
Mendelova univerzita
v Brně – Provozně
ekonomická fakulta
www.pef.mendelu.cz/cz
Mendelova univerzita
v Brně – Zahradnická
fakulta
www.zf.mendelu.cz/cz
NEWTON College, a. s.
www.newtoncollege.cz
Rašínova vysoká
škola, s. r. o.
www.ravys.cz
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo,
s. r. o.
www.svse.cz
Univerzita obrany –
Fakulta ekonomiky
a managementu
www.unob.cz/fem/Stranky/default.aspx
Univerzita obrany –
Fakulta vojenských
technologií
www.unob.cz/fvt/Stranky/
default.aspx
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
http://faf.vfu.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno –
Fakulta veterinární
hygieny a ekologie
http://fvhe.vfu.cz/

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno –
Fakulta veterinárního
lékařství
http://fvl.vfu.cz
Vysoká škola Karla
Engliše v Brně, a. s.
www.vske.cz
Vysoká škola obchodní
a hotelová, s. r. o.
www.hotskolabrno.cz
Vysoká škola realitní –
Institut Franka
Dysona, s. r. o.
www.fdyson.cz
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
www.vstecb.cz
Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta architektury
www.fa.vutbr.cz
Vysoké učení
technické v Brně –
Fakulta informačních
technologií
www.fit.vutbr.cz
Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta podnikatelská
www.fbm.vutbr.cz
Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta
stavební
www.fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta strojního inženýrství
www.fme.vutbr.cz
Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta výtvarných umění
www.ffa.vutbr.cz
Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
www.feec.vutbr.cz

Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta
chemická
www.fch.vutbr.cz
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Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Moravská vysoká škola
Olomouc, o. p. s.
www.mvso.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě – Fakulta
sociálních studií
www.fss.osu.cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Cyrilometodějská teologická
fakulta
www.cmtf.upol.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě – Fakulta
umění
www.fu.osu.cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Fakulta
tělesné kultury
www.ftk.upol.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě – Filozofická
fakulta
www.ff.osu.cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Fakulta
zdravotnických věd
www.fzv.upol.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě – Lékařská
fakulta
www.lf.osu.cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Filozofická
fakulta
www.ff.upol.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě – Pedagogická fakulta
www.pdf.osu.cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Lékařská
fakulta
www.lf.upol.cz

Ostravská univerzita
v Ostravě – Přírodovědecká fakulta
www.prf.osu.cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Pedagogická fakulta
www.pdf.upol.cz

Slezská univerzita
v Opavě – Fakulta veřejných politik v Opavě
www.slu.cz/fvp/cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Právnická
fakulta
www.pf.upol.cz

Slezská univerzita
v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká
fakulta v Opavě
www.slu.cz/su/fpf/cz

Univerzita Palackého
v Olomouci – Přírodovědecká fakulta
www.prf.upol.cz
Vysoká škola
logistiky, o. p. s.
www.vslg.cz

Slezská univerzita
v Opavě – Matematický
ústav v Opavě
www.slu.cz/math/cz
Slezská univerzita
v Opavě – Obchodně
podnikatelská fakulta
v Karviné
www.slu.cz/opf/cz
Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Ekonomická
fakulta
www.ekf.vsb.cz

Zlínský kraj
Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství
www.fbi.vsb.cz
Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Fakulta
elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Fakulta
metalurgie a materiálového inženýrství
www.fmmi.vsb.cz

Evropský polytechnický institut, s. r. o.
www.edukomplex.cz
Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky
www.utb.cz/fai
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně – Fakulta
humanitních studií
www.utb.cz/fhs
Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně – Fakulta
logistiky a krizového
řízení
www.utb.cz/flkr

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Fakulta
stavební
www.fast.vsb.cz/cs

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně – Fakulta
managementu a ekonomiky
www.utb.cz/fame

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Fakulta
strojní
www.fs.vsb.cz/cs

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně – Fakulta
multimediálních komunikací
www.utb.cz/fmk

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita
Ostrava – Hornickogeologická fakulta
www.hgf.vsb.cz/cs

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně – Fakulta
technologická
www.utb.cz/ft

Vysoká škola podnikání, a. s.
www.vsp.cz
Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov, o. p. s.
www.vsss.cz
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Praktické stáže pro absolventy
Jste v posledním ročníku učiliště, střední školy, vyšší odborné školy nebo
vysoké školy a rádi byste hned po ukončení studia vyrazili na stáž? Praktické
stáže v rámci programu Erasmus+ jsou určeny také pro čerstvé absolventy.
Absolvovat je ale musíte nejpozději do 12 měsíců po ukončení studia
a domluvit si je s danou organizací a vaší školou ještě za doby studia.
Jak se na praktickou stáž přihlásit?
Existují dvě základní možnosti. A to podle toho, zda chodíte na učiliště, střední školu či vyšší
odbornou školu, nebo jste vysokoškoláci.
1) Praktická stáž po absolvování učiliště,
střední školy nebo vyšší odborné školy

2) Praktická stáž po absolvování
vysoké školy

Možnosti odborné praxe v zahraniční organizaci vždy domlouvá přímo vaše škola, která
k tomuto vytváří speciální projekty mobility
v rámci programu Erasmus+. Do těchto
projektů se pak můžete přihlásit. Proto se
s dotazem, jestli vám vaše škola zahraniční
pracovní stáže nabízí, obraťte přímo na vaše
studijní oddělení nebo učitele, kteří vám jistě
rádi přiblíží konkrétní možnosti. Je třeba
počítat s tím, že počet míst v projektech je
omezený, a proto se na stáže často vypisují
výběrová řízení.

Ideální je obrátit se na zahraniční nebo
studijní oddělení vaší školy či fakulty.
Tam by vám měli sdělit, jestli má škola
schválený grant na vysílání svých studentů na zahraniční praktické stáže v rámci
programu Erasmus+, kolik studentů takto
může vycestovat a jaké kapacity ještě zbývají. Je potřeba počítat s tím, že počet míst
je omezen, a proto se na praktické stáže
vypisují transparentní výběrová řízení.
Škola vám může přímo nabídnout stáž
ve spřízněné organizaci, vy sami si ale
můžete zkusit najít a domluvit stáž, která
by vám nejvíce vyhovovala. Aktuální nabídky
stáží v Evropě najdete také například na online portálech EURES (www.ec.europa.eu/
eures) nebo Eurodesk (www.eurodesk.cz).

Takto můžete vyrazit na dvoutýdenní
až roční stáž.

Takto můžete vyrazit na dvouměsíční až
roční stáž. Doba trvání stáže se započítává do limitu 12 měsíců za cyklus, v němž
o stáž požádáte.
Kontakty na střední školy, které se
do programu již v minulosti zapojily,
najdete na straně 13.
Kontakty na zahraniční a studijní oddělení vysokých škol najdete na straně 20.

26

ZA PRAKTICKÝMI ZKUŠENOSTMI DO ZAHRANIČÍ

Praktické zkušenosti pro pracovníky ve vzdělávání
Pokud pracujete jako zaměstnanec ve vzdělávání, ať už na učilišti, střední,
vyšší odborné, nebo vysoké škole, můžete díky programu Erasmus+ získat
praktické zkušenosti na výukovém pobytu, na kterém budete působit v zahraniční vzdělávací organizaci.
Kdo se může
výukového pobytu zúčastnit?
• Zaměstnanci vysokých škol (včetně
doktorandů, již jsou zaměstnanci).
• Osoby pracující pro organizaci působící
v oblasti odborného vzdělávání (učiliště, střední školy a vyšší odborné školy).
• Pracovníci škol (pedagogičtí i nepedagogičtí včetně ředitelů apod.).
• Pracovníci ve vzdělávání dospělých.
Na jak dlouho můžete
na výukový pobyt vyrazit?
• Zaměstnanci vysokých škol na 2 týdny
až 2 měsíce.
• Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě na 2 týdny až 12 měsíců.
• Pracovníci škol a pracovníci ve vzdělávání
dospělých na 2 dny až 2 měsíce.

Jak se na výukový pobyt přihlásit?
Možnosti působit v zahraniční vzdělávací
organizaci pro své zaměstnance vždy
domlouvá přímo daná škola. Ta pro tyto
účely vytváří speciální projekty mobility
v rámci programu Erasmus+, do nichž se
pak můžete přihlásit. Proto se s dotazem,
jestli vaše škola možnost zahraničního výukového pobytu poskytuje, obraťte přímo
na vašeho zaměstnavatele, který vám jistě rád přiblíží konkrétní podmínky. Je třeba
počítat s tím, že počet míst v projektech
je omezený, a proto se na stáže vypisují
výběrová řízení.
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Praktické stáže pro pracovníky s mládeží
Pokud pracujete s mládeží, můžete v rámci programu Erasmus+ vyrazit
na dobu 2 dnů až 2 měsíců na pracovní stáž do zahraniční organizace,
která v oblasti práce s mládeží působí.
Kdo se může
praktické stáže zúčastnit?
Všechny osoby pracující v organizaci působící
v oblasti práce s mládeží bez ohledu na věk.
Jak se na praktickou stáž přihlásit?
Možnosti odborné praxe v zahraničí pro své
zaměstnance vždy domlouvá přímo daná
organizace. Ta pro tyto účely vytváří speciální projekty mobility v rámci programu
Erasmus+, do nichž se pak můžete přihlásit.
Proto se s dotazem, jestli vaše organizace
možnost zahraniční pracovní stáže poskytuje, obraťte přímo na vašeho zaměstnavatele, který vám jistě rád přiblíží konkrétní
možnosti. Je třeba počítat s tím, že počet
míst v projektech je omezený, a proto se
na stáže vypisují výběrová řízení.
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Za pracovními zkušenostmi do zahraničí
jako dobrovolník
Mladí lidé ve věku 17–30 let mohou v rámci programu Erasmus+: Mládež
v akci za zahraničními pracovními zkušenostmi vyrazit prostřednictvím
neplacené dobrovolné služby (Evropská dobrovolná služba – EDS).
Jako dobrovolník budete mít příležitost podílet se na vybraném projektu zaměřeném
na ekologii, rozvojovou pomoc, práci s dětmi a mládeží a mnohé další. Nezískáte sice
žádnou výplatu, ale bude vám hrazeno cestovné, ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz
a zdravotní pojištění. A především získáte cenné zkušenosti.
Projekty Evropské dobrovolné služby
jsou děleny do dvou skupin:

1) Projekty Evropské dobrovolné služby,
kterých se může zúčastnit 1 až 30 dobrovolníků na dobu od 2 do 12 měsíců. Pokud absolvujete projekt, který bude trvat maximálně
2 měsíce, můžete se zúčastnit ještě jedné Evropské dobrovolné služby. V opačném případě
je možné absolvovat pouze jeden projekt.
2) Evropská dobrovolná služba pro velké
skupiny dobrovolníků, která je určena pro
rozsáhlé dobrovolnické projekty s minimálně
30 účastníky. Projekty trvají 14 dní až 2 měsíce a tento typ projektu můžete absolvovat
pouze jednou.
Jak se přihlásit?
Pokud chcete vyrazit za zkušenostmi do zahraničí jako dobrovolník, musíte si nejdříve
vybrat vysílající organizaci – tedy tu, která
vás na projekt připraví, vyšle a bude s vámi
v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí. Seznam těchto organizací naleznete
v online databázi na www.europa.eu/youth/
evs_database.

Koordinátorovi organizace, kterou si vyberete, následně oznamte, že byste chtěl/a jet
na Evropskou dobrovolnou službu a domluvte si s ním schůzku. Na výše uvedeném
odkazu můžete najít také aktuální databázi

projektů a hostitelských organizací. Vyberte
si ty, které se vám budou nejvíce zamlouvat,
a na ně pošlete e-mailem váš životopis
a motivační dopis. Je potřeba počítat s tím,
že místa jsou kapacitně omezena, a proto se
na ně konají transparentní výběrová řízení.

Jakmile se s hostitelskou organizací dohodnete na vaší účasti na projektu, oznamte
tuto skutečnost koordinátorovi své vysílající
organizace. Obě organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. Ve chvíli, kdy
bude váš projekt schválen, dostanete od národní agentury pozvánku na předodjezdové
školení, na kterém se potkáte s absolventy
projektů a dozvíte se vše podstatné.
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29

Na pracovní stáž s evropskými programy mobility
vyrazilo už přes 7 tisíc Čechů. Připojte se k nim i vy!
V letech 2007 až 2013 využilo možnosti získat pracovní zkušenosti v zahraničí prostřednictvím stáží financovaných z evropských programů mobility již 4397 studentů a 2799 pracovníků ve vzdělávání. Mezi nejoblíbenější destinace pro stáže patří Německo, Velká Británie,
Francie a Španělsko. Podrobnější údaje najdete v následujících grafech.

Počet Čechů na pracovních stážích v jednotlivých školních letech
1715
1471

1453
1098

1046

413

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

■ počet osob

Dvacet nejoblíbenějších destinací pro pracovní stáž v letech 2007 až 2013
1016

958
791
649

125 120

105

94

82

Slovinsko

Irsko

Dánsko

Švédsko

Turecko

Řecko

178 168 161

Polsko

Malta

227 223 207

Portugalsko

Finsko

Itálie

Belgie

Rakousko

Slovensko

Španělsko

Německo
Spojené
království
Francie

273 258

Norsko

373 370

Nizozemsko

419

■ počet stážistů
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3

Výsledky průzkumu
o praktických stážích
mezi českými studenty
V únoru 2014 realizovalo Zastoupení Evropské komise v ČR
průzkum mezi studenty českých středních, vyšších odborných
a vysokých škol, aby zjistilo jejich postoj k zahraničním
praktickým stážím a k praxím a stážím obecně.
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K naplnění průzkumu byly využity dva typy
výzkumných metod – kvantitativní šetření
doplněné o hloubkové rozhovory.
Individuální hloubkové rozhovory

Kvantitativní průzkum

Rozhovory s osobami, které se chystají
vyrazit na praktickou stáž do zahraničí, probíhaly v polovině února 2014 v Brně a v Praze.
Respondenty byli 2 studenti středních a vyšších odborných škol, 2 studenti vysokých škol
a 2 zaměstnanci – všichni plánovali svou
stáž v horizontu nejbližších 12 měsíců.

Kvantitativní část průzkumu byla provedena
na reprezentativním vzorku 150 studentů
středních, vyšších odborných a vysokých
škol v České republice. Sběr dat probíhal
začátkem února 2014 prostřednictvím
online dotazníku.

Kvalitativní část průzkumu mimo jiné
zjišťovala:
• vztah respondentů k praktickým
stážím a praxím,
• jejich zájem o absolvování praktické
stáže v zahraničí,
• informovanost o praktických stážích,
• očekávání od praktické stáže.

Kvantitativní průzkum mapoval situaci
v obdobných oblastech jako hloubkové
rozhovory, mimo jiné sledoval:
• vztah respondentů k praktickým stážím
a praxím obecně,
• zájem o absolvování praktické stáže
v budoucnu,
• vnímání praktických stáží,
• informovanost o praktických stážích,
• očekávání od praktické stáže, bariéry
pro účast atd.
Detailním výsledkům průzkumu
se budeme věnovat dále.
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Zkušenost s účastí na stáži či praxi
Zkušenost s praxí či praktickou stáží absolvovanou v průběhu aktuálního studia
má více než polovina (6 z 10) dotázaných studentů středních, vyšších odborných
a vysokých škol ve věku 17–30 let.
Převážná většina stáž absolvovala na území České republiky (90 %).
Pouze 1 z 10 studentů, který nějakou stáž absolvoval, kvůli ní vycestoval do zahraničí.

Absolvoval/a jste během svého
aktuálního studia nějakou praxi
či praktickou stáž?
Byla tato stáž / Byly tyto stáže?
v ČR

88 %

v zahraničí

3%

v ČR i v zahraničí

9%

59 %

41 %
ne

ano

%, N = 50; studenti 17–30 let

Jakou stáž studenti vybírají
Drtivá většina studentů (94 %) hledala stáž tak,
aby byla blízko oboru jejich studia.

Jakou praxi / stáž jste si vybíral/a?

6%

■ blízko oboru, který studuji
■ stáž, která mi poskytne zajímavou
finanční odměnu bez ohledu na obor studia
%, N = 89; absolventi stáže či praxe

94 %

blízko oboru
studia
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Důvody účasti na praktické stáži
Skoro tři čtvrtiny studentů (74 %) přiznaly, že na stáž vyrazily, protože to byla povinná
součást jejich studia. Bezmála čtvrtina studentů pak ve stážích vidí především šanci
na zvýšení své kvalifikace a uplatitelnosti na trhu práce. Tímto způsobem podle
průzkumu uvažují především studenti vysokých škol.

3%

Z jakého důvodu jste absolvoval/a
praxi či stáž?
■ musel/a jsem (je to povinnost –
jinak bych nedostal/a kredit)
■ chtěl/a jsem si zvýšit
svou kvalifikaci
■ kvůli budoucí uplatnitelnosti na trhu práce
■ hledal/a jsem především možnost přívydělku
%, N = 89; absolventi stáže či praxe

11 %

11 %

74 %

je to povinná
součást studia

Zájem o účast na praktické stáži v budoucnu
Do budoucna plánují účast na stáži tři pětiny studentů (62 %). Zájem nejčastěji mají:
• středoškoláci,
• čerství maturanti.
Dvě třetiny zájemců o stáž realizovanou během studia by rády za tímto účelem
vyrazily do zahraničí (68 %). Do zahraničí přitom chtějí nejčastěji vyrazit ženy, čerství
maturanti nebo vysokoškoláci, ideálně po absolvování školy.

Plánujete absolvovat v budoucnu
během studia pracovní stáž?
Plánujete realizaci části
svých stáží v zahraničí?
celek

VŠ studenti

ženy

Ano

68 %

86 %

72 %

Ne

32 %

14 %

28 %

%, N = 93; chtějí se v budoucnu zúčastnit stáže či praxe

62 %
ano

38 %
ne
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Jak studenti vnímají
praktické stáže
Z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že všichni dotázaní vnímají
stáže veskrze pozitivně. Uvědomují si jak jejich obecnou užitečnost,
tak význam pro jejich budoucí kariéru.
Je to dobré, protože se člověk otrká.
Naučí se, jak to chodí nejenom
ve škole, ale pozná, že praxe je
možná i mnohdy lepší než teorie. Myslím si, že je stáž pozitivní,
protože ještě v době, kdy je člověk
na škole, zažije něco praktického
a vidí, co ze svého studia bude ještě
někdy potřebovat. Aby si mohl říct –
to se učím proto, že to budu v praxi
někdy potřebovat.
Student VOŠ, ekonomicko-správní
zaměření
Kdy a na jak dlouho chtějí
na stáž vycestovat
Všichni dotazovaní v rámci hloubkových
rozhovorů měli zájem o účast na zahraniční
praktické stáži v horizontu 12 měsíců. Někteří z nich by preferovali krátkodobou stáž
(do 3 měsíců) již během studia, jiní chtějí
nejprve dokončit školu a poté se vydat
na delší stáž do zahraničí.
Už během studia bych chtěl nasbírat pracovní zkušenosti v zahraničí,
i na kratší dobu.
Student VUT, stavební fakulta
Na stáž chci vyrazit po škole, protože je to většinou na delší dobu. Nechci kvůli tomu přerušovat studium,
ale určitě bych to chtěla vyzkoušet.
Studentka VŠ, management
cestovního ruchu

Jak si studenti vybírají oblast
pro svou stáž
Z hloubkových rozhovorů také vyplynulo, že by si studenti nejraději vyzkoušeli
praktickou stáž blízko svému oboru, ačkoli
si uvědomují, že především v zahraničí je
takovéto hledání velmi složité.
Chtěl bych praxi ve stavebnictví.
Byl bych rád za to, kdybych mohl
rovnou i něco navrhovat.
Student VUT, stavební fakulta
Chci získat pracovní zkušenosti,
které by mi měly pomoci v nějakém
rozvoji. Chtěla bych zůstat v oboru.
Příležitosti hledám na internetu.
Zaměstnankyně
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Co studenti očekávají
od zahraničních praktických stáží
Průzkum prozradil, že primárním motivem českých studentů pro vycestování na praktickou stáž je především snaha zlepšit své jazykové dovednosti
(83 %) a také zvýšit své šance na českém pracovním trhu (53 %). Mezi
další časté důvody patří touha uplatnit se na zahraničním pracovním trhu
(37 %) a navázaní nových kontaktů (36 %).
V hloubkových rozhovorech dotazovaní
uváděli podobné důvody. Kromě získání
zkušeností chtějí také poznat, jak fungují
věci v zahraničí. Oceňují proto i možnost
pozorovat dění ve firmě.
Klidně mi stačí jen u toho být, pozorovat a něčím přispět. Učit se tak
od ostatních lidí. To si myslím, že je
také důležité.
Student VUT, stavební fakulta
Dotazovaní jako další důležitý faktor uváděli to, aby byla stáž smysluplná a pro ně
přínosná.

Je důležité, aby byla opravdu k něčemu. Ne že nás jen posadí někam
do skladu a budeme rovnat krabice.
Musíme si vyzkoušet nějakou práci,
která nám opravdu něco přinese
a něco nás naučí.
Studentka VŠ, management
cestovního ruchu
Někteří dotazovaní věří, že jim zahraniční praxe
pomůže v zahraničí najít trvalou práci.
Praxe je pro mě důležitá, protože
bych třeba někdy v budoucnu rád
část svého života strávil také v cizině.
Student VOŠ

Co očekáváte / byste očekával/a od pracovní stáže v zahraničí?
CELEK (N = 150)
Zlepšení jazykových schopností

83

Zvýšení šancí na pracovním trhu v ČR

53
37

Perspektivu budoucího uplatnění v zahraničí

36

Získání nových kontaktů

35

Vysoký výdělek
Zlepšení jiných než jazykových schopností

21
12
  9

Výhody při přijímacím řízení na univerzitu v ČR
Uznání kreditů na (mateřské) vzdělávací instituci

%, N = 150; studenti 17–30 let, možnosti vícečetných odpovědí, max. 3
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Podle čeho si studenti vybírají konkrétní destinaci
pro zahraniční praktickou stáž
Zemi, do které se vydají na stáž, si čeští
studenti vybírají zejména s ohledem
na své jazykové znalosti (65 %) a dle
kvality nabízených stáží (63 %).

Vzdálenost dané země od ČR hraje roli
jen u 17 % dotázaných.

Zajímají se také o bezpečnost daného
místa a jeho celkovou atraktivitu. Nemalou
roli pro ně hraje také doporučení přátel či
známých a reputace daného místa.

Které z následujících faktorů by měly největší vliv
při výběru konkrétní destinace zahraniční pracovní stáže?
CELEK (N = 150)
Mé jazykové dovednosti – schopnost domluvit se

65

Kvalita/úroveň nabízených pracovních stáží

63

Bezpečnost v místě pracovní stáže

44

Celková atraktivita cílové destinace

37

Doporučení přátel, známých rodin

27

Reputace či pověst daného místa

24

Vzdálenost od ČR

17
  1

Něco jiného

%, N = 150; studenti 17–30 let, možnosti vícečetných odpovědí, max. 3
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Jak podle studentů posuzují absolvované
zahraniční stáže potenciální zaměstnavatelé
Podle většiny českých studentů má absolvování zahraniční stáže v očích budoucích
zaměstnavatelů v ČR určitou váhu.

Vyšší míru uznání zahraničních stáží
v očích zaměstnavatelů vidí nejmladší
dotázaní, vysokoškoláci a ti, kteří chtějí
stáž absolvovat.

Na 10bodové stupnici, kde 1 = nemá žádnou váhu a 10 = má velmi velkou váhu,
61 % dotázaných hodnotilo tento ukazatel
známkou 6 a vyšší (průměrná hodnota
6,15).

Jak je obecně podle vás absolvování pracovní stáže v zahraničí
uznáváno mezi zaměstnavateli v ČR? Jaká hodnota je podle vás
obecně přisuzována zahraničním pracovním stážím? Ohodnoťte
na 10bodové škále, kde 1 = žádnou váhu, 10 = velmi velkou váhu.
CELEK (N = 150)
  2

39 %

  1

1–5



2
3

  5

4

  9

5

21

6

15

průměr = 6,15

7

20

61 %

1 = žádnou váhu

8

17

6–10

9

  7
  3

%, N = 150; studenti 17–30 let

10 = velmi velkou váhu
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Bariéry účasti na zahraniční praktické stáži
Jako největší překážky pro vycestování
na pracovní stáž do zahraničí čeští studenti

vidí nedostatek financí potřebných pro pobyt
v zahraničí (74 %) a neznalost jazyka (55 %).

Které z následujících skutečností představují / by představovaly překážku
při vašem rozhodování o účasti na zahraniční pracovní stáži?
CELEK (N = 150)
Nedostatek finančních prostředků

74

Jazykové problémy

55

Nedostatek informací o možnostech
pracovní stáže v zahraničí
Špatná kvalita nabízených pracovních
stáží v zahraničí

39
37

Nepustili by mě ze školy

24
14

Potíže s uznáváním zahraniční pracovní stáže
v naší škole

%, N = 150; studenti 17–30 let, možnosti vícečetných odpovědí, max. 3

Jaké procento studentů se obává
nezaměstnanosti po ukončení studia
Z průzkumu vyplynulo, že nezaměstnanosti
po ukončení studia se alespoň v nějaké míře
obává 61 % českých studentů. Míra obavy
z nezaměstnanosti je nižší u těch, kteří plánují

Obáváte se, že po ukončení
studia nezískáte zaměstnání?

■
■
■
■

vůbec se neobávám
spíše se neobávám
spíše se obávám
velmi se obávám

%, N = 150; studenti 17–30 let

účast na stáži a zároveň věří, že jim bude
přínosem. Vyšší je naopak u těch, kteří stáž
neplánují, ale myslí si, že je zaměstnavatelé
zohledňují při výběru nových pracovníků.
5%
19 %

39 %
61 %

obávají se

42 %

neobávají se

34 %
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Hlavní závěry průzkumu mezi českými studenty
• Studenti středních, vyšších odborných
a vysokých škol v ČR se během svého
studia setkávají spíše s praxemi organizovanými jejich mateřskou institucí,
a to téměř výhradně na území České
republiky. Skoro všechny takto organizované praxe se svou náplní vážou
k momentálně studovanému oboru.
• Osobní motivace absolvovat praktickou
stáž pro vylepšení kvalifikace a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce je typičtější pro vysokoškolské studenty.
• Praxe a praktické stáže jsou studenty
obecně vnímány pozitivně. Studenti si
uvědomují jejich význam pro své budoucí
uplatnění a to, že stáž může usnadnit
vstup na pracovní trh.
• Zúčastnit se praktické stáže během
studia chce více než polovina studentů ve věku 17–30 let. Dvě třetiny zájemců o stáž realizovanou během studia
by rády vycestovaly do zahraničí. Mezi
zájemci o zahraniční stáž častěji patří
ženy, čerství maturanti a vysokoškoláci.
• Mezi hlavní motivy pro účast na zahraničních praktických stážích patří zlepšení
jazykových dovedností a také snaha
zvýšit šance na nalezení vhodné pracovní pozice na českém pracovním trhu.

• Určitá část studentů vidí zahraniční
pracovní stáže jako příležitost pro vstup
na mezinárodní pracovní trh a pro
navázání nových kontaktů.
• Studenti si zemi, kam vyrazí na stáž,
vybírají podle své jazykové vybavenosti a podle kvality nabízených stáží.
Důležité pro ně je, aby stáž byla blízko
jejich oboru.
• V zájmu o účast na zahraničních praktických stážích brání studentům zejména
nedostatek financí a nedostatečná
znalost jazyka.
• Studenti věří, že potenciální zaměstnavatelé přikládají absolvování zahraniční
stáže určitou váhu.
• Dvě třetiny studentů se obávají, že
po ukončení studia nenajdou práci. Průzkum ukázal, že nejen samotná faktická
účast na zahraniční stáži, ale i víra v její
přínos a zájem ji absolvovat jsou faktory,
které vedou ke zmírnění těchto obav.
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4

Informace o projektu
STÁŽUJEME.CZ
Portál a facebooková stránka pro zájemce
a absolventy zahraničních praktických stáží
S nástupem nového evropského programu
pro mobilitu Erasmus+ se Zastoupení Evropské komise v České republice rozhodlo
podpořit informovanost o možnostech
zahraničních praktických stáží, které tato
novinka nabízí.
Začátkem dubna 2014 byl proto spuštěn
nový online portál Stážujeme.cz
(www.stazujeme.cz), určený pro všechny, kteří chtějí získat pracovní zkušenosti
na stáži v zahraničí, ale také pro ty, kteří
mají stáž již za sebou nebo se jedné právě
účastní. Spolu s webem byla spuštěna také

facebooková stránka (www.facebook.com/
stazujeme.cz), která své fanoušky informuje o novinkách z oblasti praktických stáží
a podporuje aktivní výměnu informací mezi
zájemci o stáže a jejich absolventy.
Na portálu Stážujeme.cz se zájemci o praxi
v zahraničí dozví, kdo, kam a na jak dlouho
může na zahraniční stáž vyrazit. Zároveň se
zde mohou nechat inspirovat zážitky těch,
kteří na pracovní stáži již byli. Absolventi
a současní stážisté se totiž mohou o své
zkušenosti ze stáží v rámci vzdělávacích
programů EU podělit v online soutěži.

4 . I N F O R M A C E O P R OJ E K T U S TÁ Ž U J E M E . C Z
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Připojte se ke Stážujeme.cz na Facebooku!
Uvažujete o praktické stáži v zahraničí nebo už se na nějakou chystáte?
Sledujte Facebook portálu Stážujeme.cz.
Pravidelně zde najdete:
• zážitky a zkušenosti současných stážistů
a absolventů stáží,
• aktuální novinky z programu Erasmus+
a praktických stáží,
• odkazy na zajímavé články, videa
a reportáže,
• rady a tipy, jak se připravit na stáž
• a mnoho dalšího.
Facebookovou stránku najdete na
adrese www.facebook.com/stazujeme.cz.

Podělte se o zážitek ze stáže a vyhrajte
iPhone nebo eurovíkend!
Zastoupení Evropské komise v České republice připravilo soutěž pro všechny,
kteří za sebou mají praktickou stáž v rámci vzdělávacích programů Evropské
unie nebo na ní právě jsou.
Pokud jste jednou nebo jedním z nich,
můžete se o své zážitky ze stáže podělit
s lidmi, kteří o ní teprve uvažují, a vyhrát
iPhone nebo víkendový pobyt v Evropě
podle vlastního výběru.
Jak na to?
Popřemýšlejte, zážitků ze stáže máte
určitě velkou spoustu. Vyberte z nich
ten nejlepší a pošlete ho v podobě fotky,
videa, textu, audionahrávky nebo jejich
kombinace přes soutěžní formulář
na www.stazujeme.cz.

V roce 2014 se konají dvě soutěžní kola
(duben–srpen, září–prosinec). V prvním
kole o vítězi iPhonu rozhodovala odborná
porota, ve druhém už budou moci do výběru vítěze zasáhnout online hlasováním
také návštěvníci portálu Stážujeme.cz.
I v druhém kole ve finále rozhodne porota,
která z deseti příspěvků s nejvíce hlasy
vybere výherce iPhonu. Absolutního vítěze
naší soutěže (tedy příspěvek, který porota
označí za úplně nejlepší z obou kol) čeká
hlavní výhra v podobě víkendového pobytu
v Evropě dle vlastního výběru.
Prohlédnout si příspěvky soutěžících a pročíst kompletní pravidla soutěže můžete
na adrese www.stazujeme.cz/soutez.
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5

Rady pro zájemce
o stáž a zkušenosti
absolventů stáží
Rozhodli jste se vyrazit na praktickou stáž do zahraničí?
Pak se vám určitě bude hodit deset rad, které jsme pro vás
sestavili spolu s absolventy stáží.

5 . R A DY P R O Z Á J E M C E O S TÁ Ž A Z K U Š E N O S T I A B S O LV E N T Ů S TÁ Ž Í
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Desatero užitečných rad
budoucího stážisty

1

Všechny potřebné informace ohledně
praktické stáže v zahraničí začínejte hledat
minimálně s půlročním předstihem. Na podrobnosti celého procesu se zeptejte u vás
ve škole nebo u zaměstnavatele.

2

6

Pokud vás v několika firmách odmítnou,
rozhodně to nevzdávejte a zkoušejte své
štěstí dál. Jednou to vyjít musí!

7

Dobře si rozmyslete, na jak dlouhou stáž
byste chtěli vyrazit.

Na pohovor se pořádně připravte – vždy
si pečlivě nastudujte veškeré dostupné
informace o organizaci, do níž se na stáž
hlásíte.

3

8

4

9

5

10

Neřiďte se pouze nabídkou stáží, které
přicházejí do vaší školy. Zkuste si pro vás
ideální stáž najít sami – např. na portálu
EURES nebo jednoduše přímo oslovte firmu,
ve které byste chtěli zkušenosti získat.

Pokud stojíte o stáž ve veřejné instituci,
naplánujte si ji mimo letní prázdniny, abyste během vašeho pobytu získali co nejvíce
zkušeností.

Kromě klasického CV vám pomůže také
Europass – soubor dokladů o vzdělání,
osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních
zkušenostech, které poskytují zaměstnavatelům přehledné informace o vaší osobě
ve všech jazycích států EU. Zanedbat byste
rozhodně neměli také motivační dopis.

Jakmile se vám podaří získat stáž, je potřeba začít vyřizovat vše potřebné – zejména
ubytování. To byste si měli zajistit vždy
minimálně s dvouměsíčním předstihem.

Pokud se necítíte silní ve svých jazykových
dovednostech, měli byste se ještě před odjezdem zapsat na jazykový kurz. Program
Erasmus+ navíc nabízí online jazykovou
podporu jako součást přípravy pro stáže
delší než 2 měsíce.

Před cestou se pokuste zjistit co nejvíce
informací o daném místě, jeho obyvatelích,
kultuře a zvycích – ať se vyvarujete překvapení a trapných situací.
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Zkušenosti absolventů
praktických stáží v zahraničí
Nechte se inspirovat příběhy současných a bývalých stážistů.
Vybrali jsme pro vás pět zajímavých zkušeností, které nám
absolventi stáží zaslali do soutěže se Stážujeme.cz.
Stáž na University of Oxford
„Genius Loci Oxford – to je to pravé označení
pro malebné místo v samém středu starobylé Anglie, univerzitní městečko Oxford. Žít
nějakou dobu v Anglii bylo vždy mým snem
a my všichni jsme tu od toho, abychom si
své sny plnili. Proto jsem se v roce 2012
vydala na pracovní stáž Erasmus právě sem!

Andrea
Novotná

Získat studijní i pracovní stáž ve Velké
Británii nebývá vždy jednoduché. Mnohdy
hrají roli mezinárodní smlouvy, kvóty a další
různé formality. Naše fakulta smlouvu
s Velkou Británií nemá a studenti vyjíždějí
hojně do Německa, Slovenska, Polska… Ale
do Velké Británie? To si musíte zařídit úplně
sami – a jedna z výborných možností je
právě Erasmus pracovní stáž.
Bylo září 2011, kdy jsem cítila, že mám
nejvyšší čas splnit si svůj sen, a tak jsem
napsala několik e-mailů na přední anglické univerzity, zdali by nepřijali stážistu
Erasmu pod svá křídla. V té době jsem
byla v posledním ročníku magisterského
studia oboru anglický a německý jazyk pro
2. stupeň ZŠ a nabídnout jsem mohla jen
zapálení a touhu učit se novým věcem.
Napsala jsem několik e-mailů, odeslala je
a čekala na odpovědi. A ty přišly – teda jen
jediná, právě z Oxfordu – v prosinci, a to byl
ten nejkrásnější dárek k Vánocům.
V září 2012 jsem nastupovala s kufrem
do autobusu směr Londýn a dobrodružství
mohlo začít. Náplní mé pracovní stáže byla
práce v Language Centre v Oxfordu, kde jsem
vypomáhala v knihovně, při seminářích německého jazyka, starala jsem se o jazykový

5 . R A DY P R O Z Á J E M C E O S TÁ Ž A Z K U Š E N O S T I A B S O LV E N T Ů S TÁ Ž Í

program LAMDA, navštěvovala hodiny angličtiny spolu se studenty univerzity a především
ŽILA oxfordským studentským životem. Jedla
jsme v honosných college jídelnách, studovala v historických knihovnách, posedávala
v romantických kavárnách, o víkendech se
procházela v parcích nebo brázdila kanály
na loďkách (tzv. punting) a poznávala skvělé
lidi – učitele, studenty a ostatní obyvatele
města. Čas letěl jako splašený tak moc, že
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jsem za celé 4 měsíce opustila Oxford jen
jednou – na výlet do Londýna těsně před
odjezdem z Velké Británie.
Oxford mně uchvátil a vracím se sem každý
rok, ať už sama, nebo s přáteli. Inspiroval
mne k dalšímu životu, stáž mi pomohla poodhalit další sny. A především naučit se je
plnit. Doufám, že můj příběh bude inspirací
pro všechny, kteří si také rádi plní své sny!“

Stáž v londýnském Harrow

Petr
Sejkora

„Studuji na Evropské obchodní akademii
v Děčíně. Společně se skupinou dvaceti dalších studentů z naší školy jsem měl tu šanci
vyzkoušet si během dvou týdnů práci a život
v Londýně, konkrétně v Harrow. Je to takové
klišé napsat: „Získal jsem mnoho zkušeností
a zažil spoustu zážitků, na které do smrti
nezapomenu.“ Ano, ale je to pravda. Díky
tomuto programu jsem obohatil svou angličtinu hlavně o běžné hovorové fráze, které
usnadňují život od krkolomných vět. Hlavně
co se týká prostředí v byznysu, učil jsem se
komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem.
Ale k tomu také přispěla téměř pětiměsíční
příprava s našimi učiteli angličtiny.
V Anglii jsem získal zkušenosti především
v samostatnosti v rozhodování, řešení problémů a plánování. Dále to byla zodpovědnost k nadřízenému i zákazníkovi, manuální
zručnost s kancelářským vybavením. Určitě
tyto bohaté zkušenosti všem vřele doporučuji. Zkuste něco nového. Je jenom na vás,
jak využijete této šance. Osobně nemohu
zapomenout na ten pocit být součástí běžného všedního života ostatních Londýňanů,
pospíchajících v brzkých ranních hodinách
do svého zaměstnání.“
Příspěvek Petra Sejkory vyhrál 1. kolo
soutěže na webu Stážujeme.cz.

46

ZA PRAKTICKÝMI ZKUŠENOSTMI DO ZAHRANIČÍ

Dvoutýdenní stáž v Granadě

Martin
Kostelník

„Jmenuji se Martin a třetím rokem studuji
obor zdravotnický asistent. Na přelomu března a dubna roku 2014 jsem byl na dvoutýdenní pracovní stáži ve španělském městě
Granada. Prožil jsem zde nezapomenutelné
zážitky při poznávání místních památek, kulturních zvyklostí, ochutnávání místní kuchyně
a také při mé praxi v nemocničním zařízení
Residencia san Juan de Dios. To se nachází
přímo v Granadě a klientům nabízí důstojné
stáří – mají zde zajištěnu jak zdravotnickou
péči, tak kulturní program, který se pokaždé
mění. Procvičil jsem si zde cizí jazyk i své odborné znalosti získané z mého studia a praxí
v ČR, ale také jsem zde poznal nové metody
ošetřování nemocných. Stáž a pobyt jsme
měli zajištěnou díky evropskému programu
Leonardo da Vinci.“

Stáž v Goethe-Institut
Frankfurt nad Mohanem
„Chceš spojit příjemné s užitečným? Chceš
poznat nové přátele z celého světa, získat
spoustu nezapomenutelných zážitků
a u toho si vypilovat cizí jazyk? Chceš získat
bohaté pracovní zkušenosti a další puntík
do svého životopisu? Mach das! – Udělej to!

Martina
Novotná

Jmenuji se Martina a jsem studentkou Masarykovy univerzity, oboru německý jazyk
a literatura. Ano, němčina není mrtvý jazyk,
ba naopak stále se rozrůstající. Měla jsem
možnost pracovat 3 měsíce ve vyhlášené
jazykové instituci a s jistotou můžu říct, že
jsem se nemohla rozhodnout lépe.
A jak jsi na tom ty? Nepromarni svoji šanci!“

5 . R A DY P R O Z Á J E M C E O S TÁ Ž A Z K U Š E N O S T I A B S O LV E N T Ů S TÁ Ž Í
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Praxe v londýnské cestovní kanceláři

Tereza
Krupauerová

„Svou stáž jsem absolvovala přímo v Londýně, v cestovní kanceláři. Když se mi tato
možnost naskytla, ani chvíli jsem neváhala a přihlásila se na ni. Prvotní obavy,
především z opačného směru jízdy, a tedy
i nastupování do dopravních prostředků
z druhé strany, jsem přes pár prvotních
zkratů velice rychle překonala a snadno zapadla do života ve velkoměstě. Stáž jsem si
užila naplno i s mými spolužačkami. Takto
stráveného času rozhodně nelituji a všem,
co mají možnost na stáž vycestovat, bych
to rozhodně doporučila. Přeci jen možnost
získat takové zkušenosti, vypilovat si jazyk
a poznat nové lidi a prostředí se vám nenaskytne každý den.“

Praxe na zámku Weesenstein

Kristina
Nováková

„Program Erasmus mi dal obrovskou šanci
hned dvakrát. Poprvé jsem díky němu
strávila skoro rok na univerzitě ve Freiburgu, podruhé jsem byla od září 2013
do konce května 2014 na praxi na zámku Weesenstein v Sasku. Ačkoli byli moji
kolegové dlouholetý stabilní ansámbl,
rychle jsem mezi ně zapadla. Kromě šance
podílet se na tvorbě výstav, možnosti
dělat rozhovor do novin Sachsige Zeitung
o své praxi a programu Erasmus, překladů
odborných publikací a vedení prohlídek
pro české turisty jsem zde hlavně potkala
partu energických a báječných lidí, kteří mě
mnohé naučili a inspirovali mě. Fotografie
zachycuje společnou oslavu narozenin.“
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Informace o programu
ERASMUS+
Praktické stáže jsou součástí Erasmus+, sedmiletého programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který od ledna 2014 navazuje
a zastřešuje dlouholetou tradici programů Comenius, Erasmus, Erasmus
Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Mládež v akci. Cílem programu
Erasmus+ je zlepšit dovednosti a uplatnitelnost mladých lidí na trhu
práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů
práce s mládeží.
Dvě třetiny prostředků z tohoto programu
jsou určeny na stipendia pro různé skupiny
a jedince. Finanční podporu na studium,
stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí mohou získat 4 miliony osob:
2 miliony vysokoškolských studentů,
650 000 žáků odborných škol a učňů,
800 000 učitelů základních a vysokých

škol, mistrů a vychovatelů a pracovníků
s mládeží a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako
dobrovolníci. V programu je na tyto osoby
na období 2014–2020 vyčleněný rozpočet
ve výši 14,7 miliardy EUR, což je o 40 %
více než u původních programů v letech
2007–2013.

6. INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci,
vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také
poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických
organizací, podniků, místních a regionálních
úřadů a nevládních organizací, stejně jako
na reformy v členských státech s cílem
modernizovat vzdělávání a odbornou
přípravu a podpořit inovace, podnikatelské
schopnosti a zaměstnanost. V Erasmus+
se dostává větší podpory také informačním
platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.
Cíl programu Erasmus+
Program Erasmus+ by měl pomáhat
k naplnění cílů Strategie Evropa 2020
a k cílům strategického rámce evropské
spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, a to včetně hlavního cíle v oblasti
vzdělávání. Tím je snížení míry předčasného ukončování školní docházky na méně
než 10 % a zvýšení podílu osob ve věku
30–34 let s ukončeným terciárním vzděláním nejméně na 40 %.
Důležité charakteristiky
programu Erasmus+
Program Erasmus+ se vyznačuje především
následujícími vlastnostmi:
• Uznávaní dovedností a kvalifikací
– Erasmus+ podporuje nástroje EU pro
transparentnost a uznávání kvalifikací
(Europass, Youthpass, EQF, ECTS, ECVET
ad.).
• Šíření a využití výsledků projektu
– zúčastněným organizacím umožňuje
Erasmus+ informovat o dosažených
výsledcích a výstupech projektů, sdílet je
a zvyšovat tak jejich dopad a přínos.
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• Otevřený přístup ke vzdělávacím
materiálům, dokumentům a médiím
vytvořený v rámci programu – Erasmus+ podporuje otevřený přístup k veškerým materiálům, které jsou užitečné
pro studium, výuku, odbornou přípravu
a práci s mládeží a byly vytvořeny v projektech financovaných programem.
• Mezinárodní rozměr – program Erasmus+ zahrnuje významný mezinárodní
rozměr zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání a mládeže.
• Mnohojazyčnost – protože cizí jazyky
patří mezi dovednosti, které jsou důležité
na trhu práce, je mnohojazyčnost jedním
ze základů projektu.
• Ochrana a bezpečnost účastníků –
všichni účastníci musí mít bezpečné
prostředí tak, aby mohli plně využít
možností osobního a profesního rozvoje
a vzdělávání.
Tří klíčové akce
programu Erasmus+
Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce,
kterým se budeme podrobněji věnovat dále.
Klíčová akce 1:
Vzdělávací mobilita jednotlivců
Klíčová akce 2:
Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
Klíčová akce 3:
Podpora reforem vzdělávací politiky
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Klíčová akce 1:
Vzdělávací mobilita jednotlivců
Jaké aktivity Klíčová akce 1 podporuje?
Jsou to:
• projekty mobility v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže,
• sdílené magisterské studium,
• záruka za půjčky pro studenty magisterského studia.
Účastnit se jich mohou studenti, stážisté,
učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci
s mládeží či odborní pracovníci působící
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže.
Jaký přínos má Klíčová akce 1
pro své účastníky?
• Pro studenty, stážisty, učně, mladé lidi
a dobrovolníky jsou to především lepší
výsledky učení, lepší zaměstnatelnost
a možnosti profesního uplatnění, větší
znalost jazyků a mezikulturní uvědomění.
• Pro školské pracovníky a pracovníky
s mládeží je to pak zlepšení jejich profesních dovedností, jazyka, lepší pochopení
vazeb mezi formálním a neformálním
vzděláváním a poznání odlišného přístupu ke školství v zahraničí.
• Pro zúčastněné organizace je přínosem
větší schopnost spolupracovat na mezinárodní úrovni a inovativní a zlepšené
fungování s ohledem na jejich cílové
skupiny.

1. Projekty mobility v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy a mládeže
Projekty mobility, určené pro získávání
zkušeností v zahraničí, nabízí možnosti pro
tyto skupiny osob:
• vysokoškolští studenti – studijní pobyty
a praktické stáže,
• učni a žáci středních a vyšších odborných
škol – praktické stáže,
• vysokoškolští zaměstnanci – výukové
pobyty a školení,
• pracovníci odborného vzdělávání
a přípravy, pracovníci škol a pracovníci ve vzdělávání dospělých – výukové
a školicí pobyty a profesní rozvoj pracovníků,
• mladí lidé – výměnné pobyty na dobu až
21 dnů pro větší skupiny mladých,
• dobrovolníci – pobyty v rámci Evropské
dobrovolné služby,
• pracovníci s mládeží – školení
a stínování.
2. Sdílené magisterské studium
Pro nejlepší studenty z celého světa v rámci Erasmus+ vznikají tzv. sdílené magisterské programy. Sdílené magisterské studium, které navazuje na dobré zkušenosti
s magisterskými kurzy Erasmus Mundus
(EMMC), má za cíl zvýšit úroveň schopností
a dovedností magisterského studia a zejména jejich význam pro trh práce.

6. INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+

Sdílené magisterské studium je vysoce
integrovaný mezinárodní studijní program
s 60, 90 nebo 120 kredity ECTS, nabízený
mezinárodním konsorciem vysokoškolských
institucí a dalšími partnery působícími
v oblasti vzdělávání i mimo ni. Studentům
přináší úspěšné dokončení tohoto studia
buďto společný diplom (tedy jeden diplom
vydaný minimálně dvěma univerzitami
z různých programových zemí, který je
v těchto zemích plně uznaný), nebo několik
titulů (a tedy několik různých diplomů
vydaných univerzitami z různých programových zemí a v těchto zemích plně
uznaných).
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3. Záruky za půjčky
na magisterské studium
Vysokoškolští studenti magisterského
studia, kteří mají zájem absolvovat celý
studijní program v jiné programové zemi,
mohou požádat na pokrytí svých nákladů
o půjčku za zvýhodněných podmínek.
EU vytváří ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky nástroj pro záruky
za studentské půjčky vůči bankám. Ty
umožní studentům účastnícím se mobility získat od komerčních bank výhodnější
půjčky včetně nižších úrokových sazeb
v porovnání s tržními sazbami a odložení
splátek až na dva roky, během nichž budou
mít absolventi čas získat práci.

Klíčová akce 2:
Spolupráce na inovacích
a výměna osvědčených postupů
Jaké aktivity Klíčová akce 2 podporuje?
Jsou to:
• strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže,
• znalostní aliance,
• aliance odvětvových dovedností,
• budování kapacit v oblasti mládeže.

Aktivity podporované v rámci této klíčové
akce jsou určeny pro organizace. Měly by mít
pozitivní a dlouhodobý dopad jak na samotné organizace, tak na systémy politik,
v jejichž rámci akce působí, a na osoby, které
se přímo nebo nepřímo na aktivitách podílí.
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1. Strategická partnerství
Strategické partnerství je určeno pro
mezinárodní spolupráci organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
i mládeže, podnikům, veřejným orgánům
a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických
oblastech. Účelem této spolupráce by měla
být realizace inovačních postupů vedoucích
k vysoké kvalitě výuky, odborné přípravy,
vzdělávání a práce s mládeží, institucionální
modernizaci a společenským inovacím.
2. Znalostní aliance
Znalostní aliance jsou mezinárodní, strukturované a na výsledek orientované projekty
zahrnující zejména vysokoškolské instituce
a podniky. Jsou otevřené všem disciplínám,
odvětím a mezioborové spolupráci. Partneři
sdílejí společné cíle a společně také usilují
o vzájemně prospěšné výsledky a výstupy.
Znalostní aliance jsou zaměřeny na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání,
podnikání a širším společensko-hospodářském prostředí. Jejich cílem by mělo být
následující:
• vytvoření nových, inovativních a multidisciplinárních přístupů k výuce a učení,
• stimulace podnikání a podnikatelských
dovedností vysokoškolských pedagogických pracovníků a zaměstnanců podniků,
• usnadnění výměny, toků a spoluvytváření
znalostí.
3. Aliance odvětvových dovedností
Aliance odvětvových dovedností jsou
mezinárodní projekty určené k prohloubení
dovedností potřebných k působení v jedné
nebo více profesních oblastech. Takováto
aliance vzdělávacích institucí a firem pak
pracuje na návrhu a realizaci společných
programů odborného vzdělávání a metodik
výuky a školení. Zaměřuje se přitom zvláště

na praktickou výuku poskytující studentům
dovednosti žádané na trhu práce.
Aliance odvětvových dovedností se zaměřuje na řešení kvalifikačních mezer a přípravu
na potřeby konkrétních odvětví na trhu
práce. Vznikají především v textilním,
oděvním, kožedělném a obchodním odvětví
a dále zejména v odvětví pokročilé výroby,
informačních a komunikačních technologií,
environmentálních technologiích a v kulturním a tvůrčím odvětví.
4. Budování kapacit
Projekty budování kapacit jsou projekty
mezinárodní spolupráce založené na multilaterálních partnerstvích mezi organizacemi
činnými v oblasti mládeže v zemích programu a v partnerských zemích. Mohou zahrnovat také organizace z oblasti vzdělávání
a odborné přípravy, jakož i z jiných společensko-hospodářských odvětví. Cílem projektů
budování kapacit v oblasti mládeže je:
• podpora spolupráce a výměny mládeže
mezi programovými a partnerskými
zeměmi z různých regionů světa;
• zvýšení kvality a uznání práce s mládeží,
neformálního učení a dobrovolnictví v partnerských zemích a posílení jejich součinnosti a doplňkovosti s dalšími systémy
vzdělávání, trhem práce a společností;
• podpora rozvoje, testování a spouštění
systémů a programů mobility neformálního učení na regionální úrovni;
• podpora mezinárodních výjezdů mezi
programovými a partnerskými zeměmi
v rámci neformálního vzdělávání určená
pro mladé lidi s omezenými příležitostmi.

6 . I N FO R M A C E O P R O G R A M U E R A S M U S +
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eTwinning

EPALE

Tato nová platforma slouží pro online spolupráci a komunikaci škol v rámci programu
Erasmus+. eTwinning je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských,
základních a středních škol v rámci Evropské unie, v němž mohou dvě a více škol
z různých zemí realizovat prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií
vzdělávací aktivitu na dálku. Registrace
i využívání portálu www.etwinning.net je
zcela zdarma.

Do konce roku 2014 by měla být k dispozici
také platforma EPALE, která představuje
virtuální prostředí pro vzdělávání dospělých.
Ta bude sloužit:
• k výměně výukových materiálů, zkušeností a názorů i na mezinárodní úrovni,
• k hledání partnerských organizací,
• ke vzájemnému informování o akcích,
• k diskuzím,
• k realizaci virtuální spolupráce.

Klíčová akce 3:
Podpora reforem vzdělávací politiky
Aktivity na podporu politických reforem
jsou zaměřeny na dosažení cílů Strategie
Evropa 2020, Strategického rámce pro
evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy (ET 2020) a Evropské
strategie pro mládež. V rámci programu
Erasmus+ mohou organizace realizovat tzv.
Strukturovaný dialog, tedy setkání mladých
lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže.

Kromě toho zahrnuje Klíčová akce 3 mnoho
dalších aktivit na podporu politických reforem v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže. Tyto akce jsou realizovány přímo Evropskou komisí nebo prostřednictvím
konkrétních výzev k podávání projektů pod
vedením výkonné agentury. Další informace
je možné získat na internetových stránkách
Evropské komise, výkonné agentury a národních agentur.
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Aktivita
Jean Monnet

Aktivita
Sport

Akce v rámci aktivity Jean Monnet jsou zaměřeny na celosvětovou podporu vynikající
úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií
evropské integrace. Podporují také rozvíjení
dialogu akademického světa s tvůrci politik,
a to především se záměrem zlepšit provádění politik EU.

V rámci programu Erasmus+ nově
vznikla centralizovaná aktivita zaměřená
na sport. Jejími cíly jsou:

Cílem aktivity Jean Monnet je:
• vybavit studenty a mladé odborníky znalostmi témat týkajících se Evropské unie,
• rozvíjet dialog akademického světa
s tvůrci politik,
• podporovat inovace ve výuce a výzkumu,
• začleňovat témata související s EU do celého průběhu studijních programů vysokých
škol a zvyšovat jejich rozmanitost,
• zvyšovat kvalitu odborné přípravy v oblasti témat souvisejících s EU,
• rozvíjet uplatňování mladých akademických pracovníků při výuce a výzkumu
souvisejících s evropskými tématy.
V rámci činností Jean Monnet jsou
podporovány následující akce:
• moduly, katedry a centra excelence Jean
Monnet (výuka a výzkum),
• podpora institucím a spolkům Jean Monnet,
• sítě Jean Monnet (diskuze politických
rozhodnutí v akademickém prostředí),
• projekty Jean Monnet (politické diskuze
v akademickém prostředí).
V dlouhodobém horizontu by aktivita Jean
Monnet měla přispět k prosazování a zvyšování rozmanitosti studií EU na celém světě a k posílení a rozšíření účasti pracovníků
z většího počtu fakult a ústavů na výuce
a výzkumu v oblasti Evropské unie.

• řešení hrozeb vůči bezúhonnosti sportu
pocházejících z vnějšího prostředí, jimiž je
doping, skryté dohody ohledně výsledků
zápasů a násilí, stejně jako nesnášenlivost a diskriminace jakéhokoli druhu;
• propagace a podpora řádné správy v oblasti sportu a dvojí kariéry sportovců;
• podpora dobrovolných činností v oblasti
sportu včetně podpory sociálního začleňování, rovných příležitostí a uvědomování si významu zdraví prospěšné tělesné
aktivity prostřednictvím podpory zvýšené
účasti na sportovních aktivitách a rovného přístupu k nim pro všechny občany.
Jaké akce aktivita Sport podporuje?
• Partnerství pro spolupráci
• Nevýdělečné evropské sportovní události
Co aktivita Sport přinese?
• Výsledkem akcí v oblasti sportu by měl
být rozvoj, šíření a zavádění inovativních
postupů na evropské, vnitrostátní, ale
také regionální a místní úrovni.
• Zúčastněné organizace by si díky aktivitám měly zdokonalit způsobilost a profesionální přístup k práci na evropské nebo
mezinárodní úrovni, poznat a připravit
se na začlenění nových metod do své
každodenní činnosti.
• Jednotlivcům by sportovní projekty podporované programem Erasmus+ měly
přinést zvýšení míry účasti na sportovních a tělesných aktivitách.

6. INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+

55

Subjekty zodpovědné za realizaci
činností Erasmus+
Evropská komise
Za chod programu Erasmus+ nese hlavní
odpovědnost Evropská komise, která průběžně řídí jeho rozpočet a stanovuje priority, cíle
a kritéria programu. Kromě toho řídí a monitoruje jeho provádění, kontrolu a hodnocení
na evropské úrovni. Evropská komise také
odpovídá za dohled nad subjekty pověřenými prováděním programu na úrovni jednotlivých států a za jejich koordinaci.
Na evropské úrovni odpovídá za provádění
centralizovaných akcí programu Erasmus+
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu
a audiovizuální oblast. Je odpovědná za řízení celého životního cyklu těchto projektů.
Národní agentury
Program Erasmus+ je realizován zejména
prostřednictvím nepřímého řízení. To znamená, že Evropská komise svěřuje úkoly
týkající se plnění rozpočtu jednotlivým národním agenturám. Důvodem takového přístupu je snaha přenést program Erasmus+
co nejblíže k příjemcům a přizpůsobit jej
rozmanitosti národních systémů vzdělávání,
odborné přípravy a práce s mládeží. Každá
programová země tak má jednu nebo více
agentur, které podporují a realizují program
na národní úrovni a působí jako prostředník
mezi Evropskou komisí a zúčastněnými organizacemi na místní, regionální a národní
úrovni. U nás je tímto úkolem pověřen Dům
zahraniční spolupráce (DZS).

Další subjekty zapojené do Erasmus+
Do programu Erasmus+ jsou mimo Evropské komise a národních agentur zapojeny
také další subjekty v Evropě, mezi které
patří zejména:
• síť EURYDICE,
• národní podpůrná střediska pro eTwinning,
• národní kanceláře Erasmus+,
• síť odborníků na reformy vysokoškolského vzdělávání,
• síť Euroguidance,
• národní centra Europass,
• národní informační střediska pro akademické vzdělávání (NARIC),
• síť národních týmů expertů ECVET,
• informační centra Salto Youth,
• síť Eurodesk.
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7

Kde získat další informace
Podrobnější informace o praktických stážích, ostatních
součástech programu Erasmus+ a dalších možnostech, které
vám nabízí Evropská unie, se můžete dozvědět na webových
stránkách nebo u zástupců následujících institucí.
Dům zahraniční spolupráce

Euroguidance

Instituce, která má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity
vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Zároveň provozuje informační web o programu
Erasmus+ na adrese www.naerasmusplus.cz.

Program Euroguidance vytvořila Evropská
komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Euroguidance
centrum v České republice pomáhá v oblasti
kariérního poradenství u nás i ve světě.

Kontakt
Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz
www.dzs.cz

Kontakt
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
euroguidance@dzs.cz
www.euroguidance.cz

7 . K D E Z Í S K AT D A L Š Í I N FO R M A C E
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EURES

Europass

EURES je portál s aktuálními pracovními
nabídkami v Evropě, včetně nabídky praktických stáží. Slouží zároveň jako poradenská
síť – v Evropě ji tvoří cca 950 poradců, kteří
jsou na české úrovni zastoupeni 15 poradci
a desítkami kontaktních osob na úřadech
práce ve všech krajích České republiky. Služba EURES je bezplatná.

Národní centra Europass koordinují aktivity
a poskytují poradenství související s Europassem, což je soubor dokumentů o dosaženém
vzdělání, kvalifikaci, osobních dovednostech
a pracovních zkušenostech jeho držitele.
Pořízení Europassu je bezplatné.

Kontakt
Portál naleznete na stránkách
www.eures.europa.eu.
Seznam kontaktů na
české poradce najdete na
www.portal.mpsv.cz/eures/kontakty.

Kontakt
Národní centrum Europass ČR
Weilova 1276/1, 102 00 Praha 10
+420 274 022 342
europass@nuv.cz
www.europass.cz
Enterprise Europe Network

Eurodesk
Eurodesk je evropská informační síť pro
mládež, která poskytuje mladým lidem
a pracovníkům s mládeží informace o práci,
studiu, dobrovolnictví a cestování po Evropě.
Česká síť je zastoupena 25 pobočkami, které
lze nalézt v téměř všech krajích ČR.

Kontakt
Více informací o Eurodesk v ČR naleznete
na webu www.eurodesk.cz.
S dotazy se můžete obracet na:
info@eurodesk.cz,
+420 221 850 901,
+420 221 850 909.
Seznam regionálních zástupců najdete
na www.eurodesk.cz/eurodesk-v-regionech.

EEN zajišťuje integrované služby pro podporu inovačního podnikání a mezinárodní
spolupráce především pro malé a střední
podniky. Poradenská síť sdružuje v ČR několik
významných regionálních partnerů. Služby
EEN zahrnují poradenství a informace v oblastech jednotného evropského trhu, evropské
legislativy, podnikání v EU, programů EU,
inovací či transferu technologií. EEN poskytuje
pomoc při vyhledávání zahraničních partnerů
pro obchodní, technologickou i výzkumnou
spolupráci a nabízí rozsáhlou mezinárodní
databázi obchodních nabídek a poptávek.
Kontakt
Kontakty na síť poradců najdete
na webových stránkách
www.een.cz.
Vaše Evropa
Portál s radami o pobytu, pohybu, práci
a podnikání v EU vám poskytne praktické
tipy o možnostech, které vám EU nabízí.
Vaši Evropu najdete na adrese
www.ec.europa.eu/youreurope.
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Seznam použitých zkratek
CV
Curriculum vitae, životopis
ČR
Česká republika
DZS
Dům zahraniční spolupráce
ECTS	Evropský systém pro přenos a akumulaci kreditů,
zkráceně Evropský kreditní systém
ECVET	Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
EDS
Evropská dobrovolná služba
EEN
Enterprise Europe Network
EMMC	Magisterské kurzy Erasmus Mundus
EPALE	Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě
EQF
Evropský rámec kvalifikací
ET 2020 Vzdělávání a odborná příprava
EU
Evropská unie
EURES
Evropské služby zaměstnanosti
NARIC	Network of National Academic Recognition Information Centres
VUT
Vysoké učení technické
VŠ
Vysoká škola
ZŠ
Základní škola
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