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Co nabízí program Erasmus+?



Kam s Erasmem+? 

 členské země EU

 Norsko, Island, Lichtenštejnsko

 Severní Makedonie, Srbsko, Turecko



Zapojení do programu Erasmus+

 Krátkodobé projekty   
mobility žáků 
a pracovníků

 Akreditované projekty 
mobility žáků 
a pracovníků

KLÍČOVÁ AKCE 1 - výjezdy KLÍČOVÁ AKCE 2 - spolupráce

 Kooperativní partnerství

 Partnerství malého 
rozsahu



Kdo může o projekt požádat?

ŠKOLY ZAPSANÉ V REJSTŘÍKU MŠMT:

mateřské;
 základní (včetně ZUŠ a speciálních);
 gymnázia (střední školy poskytující všeobecné vzdělání);
 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – jednoleté 

pomaturitní studium;

 ZŘIZOVATELÉ ŠKOL



Klíčová akce 1 - výjezdy

Pracovníci / učitelé: 
 Kurzy a odborná školení
 Stínování na pracovišti 
 Výukové pobyty 

Další možné aktivity: 

 Hostující odborníci 

 Hostující studenti a absolventi učitelství 

 Přípravné návštěvy 

Žáci: 
 Skupinová mobilita žáků
 Krátkodobá vzdělávací 

mobilita žáků
 Dlouhodobá vzdělávací 

mobilita žáků



Klíčová akce 1 - výjezdy

Krátkodobý projekt : 
 pro nováčky v programu
 jednodušší žádost
 omezení – 3 projekty a max. 

30 účastníků 
 termín pro podání žádostí: 

únor každého roku 

Akreditace: 
 dlouhodobý plán rozvoje 
 stabilita a jistota financování
 platnost až do roku 2027
 stejné možnosti aktivit jako 

v krátkodobých projektech
 termín pro podání žádostí: 

říjen každého roku (+ únor 
o granty)
 individuální x konsorcium



Klíčová akce 2 - spolupráce

Partnerství malého rozsahu: 
 délka trvání: 6-24 měsíců
 grant: 30 000 nebo 60 000 EUR
 počet partnerů: min. 2 organizace ze 2 zemí
 vhodné především pro méně zkušené organizace
 zaměřené na sdílení zkušeností, postupů a metod
 zjednodušená žádost o projekt



Klíčová akce 2 - spolupráce

Kooperativní partnerství: 
 délka trvání: 12-36 měsíců
 grant: 120 000, 250 000 nebo 400 000 EUR
 počet partnerů: min. 3 organizace ze 3 zemí
 vhodné pro zkušené organizace
 zaměřené na inovace a tvorbu nových postupů, materiálů 

nástrojů apod.
 komplexnější žádost o projekt



Co nabízí eTwinning?



eTwinning

on-line platforma pro spolupráci a komunikaci škol 
nová podoba
databáze pro hledání partnerů pro školy
 ideální start pro mezinárodní spolupráci
bez nutnosti skutečného výjezdu do zahraničí 
svoboda bez finančního řízení projektů 



Co nabízí Evropský sbor solidarity?



Dobrovolnické projekty 

 aktivity, jejichž prostřednictvím získávají mladí lidé ve věku 18 až 30 let 
možnost stát se dobrovolníky v zahraničí nebo v ČR
 finanční prostředky na výdaje spojené s realizací aktivit 

a pobytem dobrovolníků.
Co dělá dobrovolník? 
 organizuje školních akce a mimoškolní aktivity

 realizuje workshopů včetně jazykových

 poskytuje podpora při učení

 propojuje školu s místní komunitou

 apod.



Dobrovolnické projekty - inspirace 

Jak využít program Evropský sbor solidarity ve vzdělávacích institucích

„Dobrovolníci se plně zapojují do běžného provozu. Přichází s vlastními

nápady na jednotlivé aktivity, hry a různé miniprojekty, podle vlastních

preferencí vedou bloky činností zaměřené například na cvičení, ekologii

či třeba fyzikální experimenty. Mluví s dětmi o své zemi a kultuře,

představují jim svá národní jídla, učí základní slovíčka svého jazyka.“

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-08/Publikace-pro-skoly_2022_A5_WEB.pdf


Proč se ne-zapojit?
Diskuse ve skupinkách



Proč se ne-zapojit…

Která z prezentovaných možností zapojení do mezinárodní 
spolupráce vás nejvíce oslovila? 

výjezdy spolupráce eTwinning dobrovolníci

 V zapojení mi brání…

 Pomohlo by mi…



Proč se ne-zapojit - výstupy diskuse

bude doplněno přímo během shrnutí diskusí



Proč se ne-zapojit – výzkum DZS

Hlavní důvody dosavadní neúčasti: 

 obava z velké administrativní náročnosti
 nedostatečné personální kapacity 
 jazyková bariéra žáků a pedagogů (u MŠ a ZŠ)
 řešení jiných problémů (pandemie, válka na 

Ukrajině aj.)

 třetina dotázaných škol by měla zájem se do
programu Erasmus+ v budoucnu zapojit 

 někdy neznalost (např. program je jen pro 
studenty, jen pro SŠ a VŠ, jen pro velké školy) 

Preferované typy podpory:

 všechny potřebné informace k programu na 
jednom místě (web)

 videotutoriály
 podpora ze strany DZS (semináře, webináře, 

konzultace)
 projektová podpora (zřizovatelé)
 možnost kontaktovat zkušené školy, ideálně v 

regionu
 sdílení na seminářích či webinářích DZS, 

přítomnost zástupců zapojených škol 



Přínosy mezinárodní spolupráce?
Diskuse ve skupinkách



Přínosy mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce přináší…

 vašim žákům…

 vašim kolegům…

 vaší škole…



Přínosy mezinárodní spolupráce 
- výstupy diskuse
bude doplněno přímo během shrnutí diskusí



Přínosy mezinárodní spolupráce
– výzkum DZS

Pro žáky / učitele Pro organizace

 nové poznatky a zkušenosti

 zlepšení jazykových a komunikačních 
dovedností

 posílené sebevědomí a sebedůvěra

 nová motivace k práci

 motivace k dalšímu učení u žáků

 poznání nové kultury

 osvojení nových metod

 obohacení výuky

 větší atraktivita školy pro žáky
i učitele v regionu

 prevence vyhoření 

 nové kontakty pro spolupráci



Příklad dobré praxe 

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk
Mgr. Vlastimil Špinka



Základní škola Václava Havla Poděbrady, 
Na Valech 45, okres Nymburk



Jak jsme začínali. Jak jsme začínali?

• první zkušenosti před 12 lety

• možnosti spolupráce – eTwinning – Erasmus+

• zajímat se a seznamovat pedagogický tým

• jak se zapojit se svou třídou do mezinárodní spolupráce 

• prostor ke spolupráci – žák, třída, učitel, škola



Nové cíle školy – poslání školy 21. století

• důraz na kompetence

• v souvislosti se jménem školy – ZŠ Václava Havla
se snažíme naplnit jeho odkaz – aktivní občan –
např. průřezovým tématem VDO

• naše aktivity směřují k tomu, abychom se pokusili 
žákům předat základy aktivního občanství 



Nové cíle školy – poslání školy 21. století

• osvojit si základy práce v týmu

• snažili jsme se naplnit poslání internacionalizace školy i v 
souvislosti s vlastní strategií rozvoje školy či strategií 2030+

• Cíl: žák umí pracovat v mezinárodním týmu

• Co jsme využili?                evropské programy



Naše aktivity

• projekty eTwinning

• Erasmus +  - stínování a vyučování v zahraniční škole 
– Slovensko, Rakousko, Španělsko

• ZŘŠ pro mezinárodní spolupráci



Přínos pro školu

• získal jsem nové zkušenosti a předal je pedagogickému 
týmu                

didaktický lídr

• naučili jsme se sdílet zkušenosti
• naučili jsme se spolupracovat mezi sebou ve škole
• naučili jsme se pracovat v mezinárodním týmu - někteří



Přínos pro školu

• čerpáme ze zkušeností zapojených učitelů - všichni
• použití digitálních nástrojů – následně snadnější aplikace

při distanční výuce i atraktivnosti výuky
• u některých kolegů se stal eTwinning součástí osobního

profesního rozvoje – např. letos uzavřu nový projekt a
dokončím ho – a to člověk na sobě opravdu zapracuje

• zvýšila se prestiž školy



Přínos pro školu

• zájem pedagogů o nové možnosti vyučování –
• i když nejsou zapojeni do projektu
• pomoc rodičů při projektu – spolupráce

• snažíme se vzdělávat jinak a někdy se nám to daří 
• titul eTwinningová škola – mezinárodní kontakty



Přínos pro školu

• plán mobilit vychází ze strategie školy – plánování v 
souvislostech

• mobility - přínosem pro učitele i pro školu
• sdílení zkušeností na společných poradách
• představení metod v předmětových týmech – co 

bychom mohli vyzkoušet
• profesní růst učitele



Děkuji za pozornost

reditel@zsvaclavahavla.cz

vlastimil.spinka@dzs.cz

mailto:reditel@zsvaclavahavla.cz
mailto:vlastimil.spinka@dzs.cz


Otázky na pana ředitele? 



Děkujeme za 
pozornost a zajímavou 
diskusi
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