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Možnosti zapojení do programu Erasmus+ ve 
školním vzdělávání

• Krátkodobé projekty mobility 
žáků a pracovníků

• Akreditované projekty mobility 
žáků a pracovníků

• Kooperativní partnerství
(s výjimkou partnerství předložených 
evropskými nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu
(Small Scale Partnership)

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• rozšíření typů mobilit v KA1 o výjezdy žáků
• možnosti hostit účastníky ze zahraničí
• zapojení do konsorcia 
• není možné žádat o zjednodušené projekty 

Partnerství škol 
• Partnerství malého rozsahu – nový typ 

s paušálním grantem

Novinky a změny



KA1
Krátkodobé projekty mobility 
žáků a pracovníků
v oblasti školního vzdělávání
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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;

ZAHRANIČNÍ ŠKOLY s povolením plnění povinné školní docházky dle pravidel 

Programu;

ZŘIZOVATELÉ ŠKOL

• https://www.naerasmusplus.cz/file/5781/priloha-c-1-organizace-poskytujici-vzdelavani-v-sektoru-
skolniho-vzdelavani-programu-erasmus-pdf/



Cíle projektu

Všeobecné cíle:

• posílení evropského rozměru ve výuce a vzdělávání

• zvyšování kvality výuky a vzdělávání ve školství

• přispění k vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru

Konkrétní cíle:

• Vycházející z dlouhodobých potřeb školy

• Minimálně 1 v projektu



Na jaké aktivity mohou vycestovat pracovníci 
škol?

Kurzy a 
odborná 
školení 

→ 2 - 30 dní

Stínování na 
pracovišti 

→ 2 – 60 dní

Výukový pobyt

→ 2 – 365 dní



Na jaké aktivity mohou vycestovat žáci?

Skupinová 
mobilita žáků 

• Návštěvy partnerských 
škol spolu s učiteli

→ 2–30 dní

Krátkodobá 
vzdělávací 
mobilita žáků

• Žáci studují na 
partnerské škole

→ 10–29 dní
(žáci s omezenými 
příležitostmi min. 2 dny)

Dlouhodobá 
vzdělávací 
mobilita žáků

• Žáci studují na 
partnerské škole

→ 30–365 dní



Další možné aktivity

Hostující 
odborníci 

• Školy si mohou pozvat 
zahraniční kolegy nebo 
odborníky na pomoc 
s novými metodami, 
výukou atd.

→ 2–60 dní

Hostující 
studenti a čerství 
absolventi 
učitelství

• Školy mohou hostit 
studenty učitelství, 
kteří chtějí absolvovat 
odbornou stáž

→ 10–365 dní

Přípravné 
návštěvy

• Například zaměstnanci 
školy mohou vyjet na 
přípravnou návštěvu za 
účelem organizace 
delších mobilit nebo 
mobilit žáků s 
omezenými 
příležitostmi



Základní informace

• Termín pro podání žádostí: 11. 5. 2021

• Délka trvání projektu: 6 až 18 měsíců

• Zahájení projektu: kdykoliv mezi 1. 9. 2021 a 31. 12. 2021

• Žadatel: vždy jen 1 organizace, škola s přidělenou akreditací se účastnit nemůže

• Jedna organizace může podat jen jednu žádost v jednom sektoru

• Účastníci mobility - zaměstnanci školy/organizace, žáci školy, maximálně 30 mobilit v 
projektu (počet mobilit je posuzován dle cílů projektu, dopadu a přínosu pro každou 
individuální školu) (nepočítají se přípravné návštěvy a doprovodné osoby)

• Místo konání - zahraničí, programové země Erasmus+

• Během pěti následujících let může škola získat grant v  krátkodobých projektech 
maximálně třikrát

• V krátkodobých projektech není možné tvořit konsorcium 



KA2
Partnerství pro spolupráci
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Partnerství pro 
spolupráci

= projekty zaměřené na mezinárodní 
spolupráci organizací na vybraném tématu
s dopadem v oblasti školního vzdělávání

2 typy projektů:

 KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ 
(Cooperation partnerships)

 PARTNERSTVÍ MALÉHO ROZSAHU
(Small-scale partnerships)
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KOOPERATIVNÍ 
PARTNERSTVÍ

PARTNERSTVÍ MALÉHO 
ROZSAHU

 vytváření nových inovativních 
výstupů (nové učebnice, IT 
nástroje, metodiky, online kurzy, 
metody výuky,…)

 dopad na co nejširší publikum na 
evropské úrovni (+ šíření 
výsledků projektu)

 specifické položky rozpočtu, 
grant za celé partnerství spravuje 
koordinátorská instituce

 sdílení zkušeností, postupů, 
využívaných metod apod.

 výstupy nemusí mít zásadní 
inovativní přínos na evropské 
úrovni – důležitý je přínos a 
inovace pro zapojené organizace, 
případně na další organizace na 
regionální/národní úrovni

 paušální grant, který za celé 
partnerství spravuje 
koordinátorská instituce



Kooperativní 
partnerství

Partnerství malého 
rozsahu

Velikost a zaměření: Velké projekty zaměřené na 
inovace

Menší projekty zaměřené na 
sdílení zkušeností

Žadatelé: Primárně zkušení žadatelé Nováčci, méně zkušené 
organizace

Výše grantu: 100 000–400 000 EUR 30 000 nebo 60 000 EUR

Typ grantu: Jednotlivé rozpočtové 
kategorie

Paušální částka na celkovou 
realizaci projektu

Délka trvání: 12–36 měsíců 6–24 měsíců

Administrace: Složitější v porovnání 
s druhým typem projektu

Zjednodušená žádost

Počet partnerů: Min. 3 organizace ze 3 
programových zemí

Min. 2 organizace ze 2 
programových zemí



PARTNERSTVÍ 
MALÉHO 
ROZSAHU

Základní 
informace

 Podání žádosti:
koordinující organizace u své NA; žádost podává za 
všechny zapojené instituce 

 Počet partnerů:
minimálně 2 organizace ze 2 programových zemí

 Zahájení projektu:
kdykoliv mezi 1. 11. 2021 a 28. 2. 2022

 Délka projektu:
6 - 24 měsíců

 Grant:

o žadatelé si vybírají ze dvou předem definovaných 
částek - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR

o spravuje koordinátorská instituce za celé 
partnerství

 Termín pro podání žádosti: 20. 5. 2021, 12:00



KOOPERATIVNÍ 
PARTNERSTVÍ

Základní 
informace

 Podání žádosti:
koordinující organizace u své NA

 Počet partnerů:

 minimálně 3 organizace ze 3 programových zemí

 odpovídající složení partnerů (vzhledem k cílům 
projektu)

 Zahájení projektu:
kdykoliv mezi 1. 11. 2021 a 28. 2. 2022

 Délka projektu:
12 - 36 měsíců

 Grant:

 min. 100 000 EUR, max. 400 000 EUR

 spravuje koordinátorská instituce za celé 
partnerství

 Termín pro podání žádosti: 20. 5. 2021, 12:00



Kooperativní partnerství - Grant

Mezinárodní 
projektová 

setkání

Mezinárodní 
vzdělávací 

aktivity

Projektové 
řízení a 

organizace

Mzdové náklady 
na tvorbu 
zásadních 
výstupů

Organizace 
diseminačních 

akcí

Náklady na 
inkluzi

Mimořádné 
náklady

Na co je možné získat finance

V případě výjezdů 
do zahraničí

V případě tvorby 
zásadních výstupů

V odůvodněných 
případech



Kdo se může 
zapojit

 mateřské, základní a střední školy (včetně škol 
uměleckých, odborných, speciálních,…)

 další instituce s působností ve školním
vzdělávání (kraje, města, neziskové organizace, 
univerzity, knihovny,…)

 partnery mohou být organizace 
z „programových“ zemí 







 v případě Kooperativních partnerství a při 
dostatečném zdůvodnění přidané hodnoty 
i z jakékoli země světa



První kroky
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Podání žádosti 
o grant

1. Registrace všech organizací na Portále 
programu Erasmus+ a Evropského 
sboru solidarity a získání čísla 
organizace - OID

2. Seznámení se s programovými kritérii a 
finančními podmínkami – Příručka k 
programu Erasmus+ pro Výzvu 2021

3. Vyplnění a předložení žádosti o grant
(web-form)

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627


Registrace
organizace a 
získání OID

V databázi musí být zaregistrovány všechny organizace 
zapojené do projektu, jejich OID je vyžadováno v žádosti!

 Portál programu Erasmus+ a Evropského sboru 
solidarity:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/index/organisations/search-for-an-organisation

 ověřit, zda již organizace není registrována
(vyhledávání dle různých kritérií)

 pokud NENÍ registrována:

• vyplnit údaje organizace (pozor na název organizace –
musí odpovídat oficiálnímu názvu)

• nahrát povinné dokumenty a jejich přílohy

• dokument Právní subjekt 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

• dokument Finanční identifikace 
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-
identification_en

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en


Důležité 
dokumenty

 Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2021 
(Erasmus+ Programme Guide)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-
2021_en

 dostupná v EN i CZ

 Výzva k předkládání návrhů pro rok 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN


School 
Education 
Gateway

 platforma Evropské komise

 http://www.schooleducationgateway.eu
(záložka MOŽNOSTI V PROGRAMU ERASMUS+)

 informace o dění ve školním vzdělávání napříč 
Evropou

 možnost vyhledávání kurzů, mobilit, partnerství KA2

 po přihlášení také možnost zadávat nabídku a 
poptávku po těchto aktivitách

 Teacher Academy - další vzdělávání pedagogických 
pracovníků

http://www.schooleducationgateway.eu/


eTwinning

4



eTwinning
…bezpečná 
online 
spolupráce 
škol

 iniciativa Evropské komise podporující spolupráci 
žáků i učitelů MŠ, ZŠ i SŠ v Evropě

 více než 924 000 učitelů z více než 216 000 škol

 bezpečná platforma přístupná pouze školám

 virtuální prostor určený ke spolupráci škol a učitelů

 virtuální třída (TwinSpace) určená pro online 
projektovou práci

 možnost vzdělávání učitelů online

 také pro vyhledávání partnerských škol v Evropě

 www.etwinning.cz

 www.etwining.net

http://www.etwinning.cz/
http://www.etwining.net/


eTwinning
…online 
projekt 
spolupráce 
škol

 2 a více škol se domluví na společných aktivitách, 
které se žáky realizují on-line

 registrace učitele (a školy) → fórum → naplánovaní 
projektu a jeho založení → realizace projektu →
po ukončení projektu žádost o certifikát kvality 

 bezpečné prostředí pro spolupráci –
virtuální třída TwinSpace









Kontakty
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Kontakty

Erasmus+ školní vzdělávání

• Pavla Šabatková, vedoucí odboru (pavla.sabatkova@dzs.cz) 

• Pavla Nováková (pavla.novakova@dzs.cz) 

eTwinning

• Pavla Šabatková, vedoucí odboru (pavla.sabatkova@dzs.cz) 

• Jakub Šerák, vedoucí oddělení (jakub.serak@dzs.cz) 

mailto:pavla.sabatkova@dzs.cz
mailto:pavla.novakova@dzs.cz
mailto:pavla.sabatkova@dzs.cz
mailto:pavla.novakova@dzs.cz


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

Facebook  
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Kontakty

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS www.dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
http://www.dzs.cz/

