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Motivace k dalšímu 
učení

Dovednost hledat 
řešení problémů

Schopnost 
samostatného učení

Utváření hodnot
a postojů, které 

vedou k uvážlivému 
a kultivovanému 

chování

Respektování práv
a povinností občana 

Rozvoj 
individuálních 

zájmů

Rozvoj zájmů
a rozvíjení 

individuálních 
dovedností

Možnost dosahovat 
osobního maxima 

rozvoje

Schopnost pracovat
s chybou

Schopnost aktivně 
se podílet na životě 

společnosti



Klíčové kompetence

Kompetence k učeníKOMPETENCE
K UČENÍ

KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ

KOMPETENCE
KOMUNIKAČ
NÍ

KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ

KOMPETENCE
OBČANSKÉ
A PRACOVNÍ

1/ 2/ 3/ 4/ 5/



Strategie 2030+ 



Jedinci s globální kompetencí dokážou

porozumět různým 
perspektivám a pohledům 
na svět a ocenit je

přispívat svými aktivitami 
k udržitelnosti a blahobytu 
společnosti

jednat ohleduplně
a s respektem

vnímat a posuzovat lokální, 
globální a interkulturní 

témata





Czech 
Republic 
Alumni

Programů a sítí
mezinárodního vzdělávání

Dům zahraniční
spolupráce

20



Administrujeme

8

Czech Republic 
Alumni
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Erasmus+ ve školním vzdělávání

12 920 932 EUR
Celkový rozpočet pro školní 

vzdělávání v roce 2022

184
předloženo

celkem žádostí 

157 schváleno žádostí

82
předloženo

žádostí v 1. kole

55

27

Partnerství
malého rozsahu
(1. kolo)

Kooperativní
partnerství

79

Krátkodobé 
projekty mobilit

Projekty spolupráce

Akreditované organizace

64
žádosti o grant 
akreditovaných organizací



Erasmus+ školní vzdělávání

10

 mateřské školy, základní školy, gymnázia a zřizovatelé škol

Cílové skupiny

Mobility žáků na zahraničních školách délka

Skupinová 2−30 dní

Krátkodobá 10−29 dní

Dlouhodobá 30−365 dní

Skupinové návštěvy partnerských škol, krátkodobé nebo dlouhodobé 
individuální studium na partnerské škole.

Mobility pracovníků ve školním vzdělávání délka

Kurzy 2−30 dní

Stínování 2−60 dní

Výukový pobyt 2−365 dní

Kurzy, školení, stínování, výukové pobyty.
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Evropský sbor solidarity 2021

2 362 313 EUR
Celkový objem prostředků pro rok 

2022

120
Žádostí celkem

82
Solidární
projekty

Dobrovolnické
projekty

Projektové žádosti

38 50
Žádostí celkem

Akreditace
pro dobrovolnictví

Quality label

Žádost
o Quality label50



Dopad na jednotlivce
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Dopady

Poznání nových
zemí a kultur

Poznání sama sebe,
zvýšení sebedůvěry

Zlepšení jazykových
dovedností

Odborný růst

Motivace k dalšímu vzdělávání

Nové kontakty, přátelství, 
sdílení zkušeností

Nové impulsy
a nápady

Rozšíření obzorů,
životní nadhled

Výzkum 2018





Dopad v širším pojetí

14

Dopady

Dopad
na organizaci

 nové kontakty
 inspirace v zahraničí
 větší atraktivita, prestiž školy
 větší sebevědomí školy
 lepší vybavenost školy
 nové metody práce
 samostatnost při vypracování projektů

Dopad
na region

 zviditelnění regionu v zahraničí
 spolupráce mezi českými a zahraničními městy
 spolupráce s regionálními médii
 spolupráce s firmami
 besedy v místních institucích



Strategie 2030+ Rámcový vzdělávací 
program

Školní vzdělávací 
program

Cíle udržitelného 
rozvoje

Globální 
kompetence

Klíčové
kompetence

InternacionalizaceInternacionalizace Internacionalizace
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Sledujte nás

Web dzs.cz Newslettery

Časopis
Mozaika

Sociální
sítě

Podcast DZS
On Air

Kampaně:
Evropský
dobrovolník, 
Erasmus 
roste
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