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Klíčová akce 1 –Vzdělávací mobilita jednotlivců

Aktivity:

1. Mobilita žáků v odborném vzdělávání 
a přípravě

2. Mobilita pracovníků v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy



Klíčová akce 2 – Spolupráce na inovacích 
a výměna osvědčených postupů 

Aktivity:

Strategická partnerství - žádost se předkládá Národní agentuře

 Strategická partnerství pro inovace (partnerství většího rozsahu, předpokládá se 

vytvoření zásadního výstupu a rozsáhlá diseminace, alokace 65 % z rozpočtu KA2)

 Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností (partnerství menšího rozsahu, 

bez zásadních výstupů, maximální počet účastníků 100, alokace 35 % z rozpočtu KA2)

Žádosti se předkládají Výkonné agentuře (EACEA) v Bruselu

1. Znalostní aliance

2. Aliance odvětvových dovedností

3. Budování kapacit 



Výsledky výzvy 2017



Výsledky výzvy 2017

Žádosti KA1 KA2
VET Mobility 

Charter

2014
Podané 286 55 N/A

Schválené 147 9 N/A

2015
Podané 311 57 41

Schválené 122 11 4

2016
Podané 345* 53 23

Schválené 119 15 7

2017
Podané 345* 46 15

Schválené 136 15 7

2018 Podané 317 37 Termín 17.5.2018

*zahrnuje i žádosti držitelů VET Mobility Charter = Erasmus+ Certifikát 
mobility v odborném vzdělávání a přípravě 



Rozpočet pro KA1 a KA2

Výzva KA1 KA2

2014 6 372 734 2 260 809

2015 6 479 882 2 110 719

2016 6 798 053 2 200 000

2017 8 219 713 2 260 678

2018 - předpokládaný 9 511 922 2 260 678

 I přes narůstající rozpočet programu Erasmus+ zůstává na 

seznamu nepodpořených náhradníků až 180 kvalitních návrhů

na projekty mobility nebo projekty spolupráce. 

 Takto vysoká poptávka po mobilitách a s tím související snaha              

o zkvalitnění OVP a zajištění dostatku kvalifikovaných odborných 

pracovníků vytváří výborný předpoklad pro úspěšné čerpání 

v případě národní podpory.  



Výzva 2018



Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 
(OVP) 

Stáž v odborném vzdělávání a přípravě, kterou je možné absolvovat

v organizaci odborného vzdělávání a přípravy nebo podniku ve

dvou možných aktivitách:

 aktivita mobilita žáků v délce trvání od 2 týdnů do 3 měsíců

 aktivita ErasmusPro - dlouhodobá mobilita žáků v minimální

délce trvání od 3 do 12 měsíců

- v rámci ErasmusPro je možné požádat o předvýjezdovou plánovací návštěvu

Oprávnění účastníci:

 žáci středních odborných škol a učilišť, vyšších odborných škol

 čerství absolventi (do jednoho roku po ukončení školy)



ErasmusPro

 Zaměřeno na posílení dlouhodobé zahraniční mobility účastníků OVP

 ErasmusPro je reakcí na výzvy Evropského parlamentu, podniků,

organizací v OVP a dalších subjektů ke zvýšení kvality, atraktivity

OVP a zaměstnatelnosti účastníků odborného vzdělávání a přípravy

prostřednictvím dlouhodobých pracovních stáží v zahraničí.

 Dlouhodobé pobyty v zahraničí mají pro účastníky vzdělávání vyšší

přidanou hodnotu. Pomáhají jim rozvíjet dovednosti specifické pro

danou práci a důkladněji se seznámit s cizím jazykem, kulturou

a pracovním prostředím, čímž se zvyšuje jejich zaměstnatelnost.



Mobilita pracovníků v OVP (1)

a) Výukové/školicí pobyty pracovníků v zahraničí  

 umožňuje učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či
pracovníkům z podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným
vzděláváním

 umožňuje VET organizaci (žadateli) pozvat školitele z podniku z jiné
programové země, aby vyučoval v jejich organizaci

b) Profesní rozvoj pracovníků

 umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících
v oblasti VET formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností
(stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci
zabývající se odborným vzděláváním

 Doba trvání mobility: 2 dny (bez cesty) – 2 měsíce



Zapojení VOŠ do 
programu Erasmus+ 
odborné vzdělávání         
a příprava



VOŠ – nejčastěji vysílající studenty na mobilitu

• Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

• Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.

• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace

• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16

• Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná 

škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

• Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola 

a Střední zdravotnická škola Most, příspěvková organizace

• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

• GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.

• Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p.o.

• Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

• CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

• Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

• Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

• POZN: Oranžově označené školy jsou držiteli Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě.



Obory studentů vyslaných na mobilitu 
(dle ISCED)
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Vzdělávání a výchova

Zdravotní a sociální péče

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství

V letech 2014-2017 bylo vysláno více než 600 studentů VOŠ.



Délka mobility a nejčastější destinace

Velká Británie
25%
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Nejčastější délka mobility je 14 dnů (33%) nebo 28 dnů (23%). 

Vyskytují se však i mobility dlouhodobé s délkou 4, 6 nebo 10 měsíců.



VOŠ zapojené do KA2 – strategická partnerství

Výzva 2014 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, Kostelní 9. p. o.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky

Výzva 2015 - Vyšší odborná škola publicistiky

Výzva 2016 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola , Opava, p. o.

Výzva 2017 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola , Opava, p. o 

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, 
Bratislavská 2166, p.o.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice

Výzva 2018 - žádná VOŠ není žadatelem



Erasmus+ Certifikát mobility 
v odborném vzdělávání 
a přípravě



Erasmus+ Certifikát mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě - „VET Mobility Charter“

 Výzva byla vyhlášena Evropskou komisí na rok 2018 

 termín 17.5.2018

 aktuálně 18 držitelů Certifikátu z toho 4 VOŠ (sloučené se SŠ)  

Kritéria výběru: 

• 1. ukončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání 
a přípravě v rámci Programu celoživotního učení 2007–2013 
a/nebo programu Erasmus+ 

• 2. u posledních 3 ukončených projektů musí být v průměru 
vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu.



Erasmus+ Certifikát mobility v odborném 
vzdělávání a přípravě – „VET Mobility Charter“

 žádosti (KA116) nejsou posuzovány z hlediska kvality –
neuplatňují se kritéria pro udělení grantu

 každá žádost, která splní kritérium způsobilosti, bude finančně
podpořena;

 maximální výše grantu závisí na dalších podmínkách uvedených
v příručce.

Více informací na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-
vzdelavani/erasmus-certifikat-mobility-v-odbornem-vzdelavani-a-priprave-
na-obdobi-2016-2020-vet-charter/

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/erasmus-certifikat-mobility-v-odbornem-vzdelavani-a-priprave-na-obdobi-2016-2020-vet-charter/


Jak na internacionalizaci ?

Thematic seminar focused on European Internationalization
Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience,
Examples, Recommendations

- tematický seminář zaměřený na internacionalizaci, který
organizuje DZS v rámci mezinárodní spolupráce mezi národními
agenturami programu Erasmus+

Kde: Praha

Kdy: 6. – 8. června 2018

Jak: v případě zájmu pište na katerina.lisnerova@dzs.cz

mailto:katerina.lisnerova@dzs.cz


Děkuji za pozornost

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/

