
Comenius
Program Comenius, který je součástí Programu 
celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní 
a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje 
mezinárodní spolupráci mateřských, základních 
a středních škol v Evropě a podporuje také spolupráci 
jejich zřizovatelů (obcí, krajů).
Dále program podporuje aktivity umožňující žákům 
starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického 
zaměření a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se 
studijních pobytů, stáží, či kurzů. 
Termíny podávaní žádostí, informace a rady pro žadatele 
o grant jsou zveřejněny na www.naep.cz/comenius.



Comenius

„Velkým přínosem pro učitele je možnost konfrontace
výukových metod, možnost poznávat školní prostředí partnerů.“

Ing. Pavel Kos, ZŠ Liberec, ul. 5. května, Liberec

„Účast v projektu nám umožnila lépe poznat jiné země EU.  
Práce na něm byla velmi zajímavá a přinesla učitelům i studentům 
mnoho podnětů.“

Ing. Oleg Pasz, SPŠ Karviná

Žák – Učitel – Ředitel
Spolupracujte s partnerskými evropskými školami v rámci 
projektů Partnerství škol

Dvouleté projekty Partnerství škol Comenius podporují 
mezinárodní spolupráci mezi evropskými školami ze zemí 
zapojených do Programu celoživotního učení.  

Díky Multilaterálnímu partnerství škol (zapojení 3 a více 
zemí) mají žáci i pedagogičtí pracovníci škol možnost 
poznávat kulturu, životní styl i školské systémy partnerských 
zemí, zlepšovat své jazykové či pedagogické dovednosti 
i schopnost pracovat v mezinárodním týmu. Největším 
přínosem Bilaterálního partnerství škol (jazykově zaměřená 
spolupráce dvou zemí) je zdokonalení se v komunikačním jazyce 
a poznávání jazyka partnerské země.

Téma projektu závisí na potřebách škol a vzájemné domluvě 
mezi partnery.



Aktivity a výstupy projektu realizují žáci i učitelé v průběhu 
projektu na svých školách a také na setkáních v jednotlivých 
partnerských institucích. Schůzek se zúčastňují nejen učitelé 
zapojení do projektu, ale i spolupracující žáci.

Grant je stanoven paušální částkou, jejíž výše závisí na počtu 
plánovaných mobilit. Jednou mobilitou se rozumí výjezd jedné 
osoby (žák/učitel) na zahraniční schválenou partnerskou 
instituci.

Žádost lze podat jednou ročně.

Spolupracujte na dálku prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií  

eTwinning nabízí virtuální prostor pro realizaci projektů mezi  
evropskými školami bez nutnosti žádat o grant. Na portálu 
www.etwinning.net naleznete bezpečné nástroje pro 
spolupráci učitelů i žáků, kontakty na 150 000 evropských 
učitelů, se kterými můžete zahájit projekt a přizvat do něj své 
žáky. Na portálu můžete vyhledávat partnery i pro projekty 
Partnerství škol Comenius a využít prostředí virtuální třídy 
Twinspace pro realizaci aktivit a výstupů. 

Vyšlete své žáky studovat do zahraničí v rámci grantů 
na Individuální mobilitu žáků

Aktivita nabízí možnost studijních „výměnných“ pobytů na dobu 
3-10 měsíců do téměř všech zemí zapojených do Programu 
celoživotního učení.

Je určena pro všechny žáky základních a středních škol od 
15 let. 

Žádost může podat škola zapojená do projektu Partnerství 
škol Comenius. Požádat o grant mohou jak školy, které projekt 
partnerství právě realizují, tak školy, které již projekt ukončily. 
Mezi těmito školami pak mohou probíhat mobility žáků. Škola 
může své žáky do partnerské školy vyslat, ale také může 
zahraniční žáky z partnerské školy přijmout. 

Finanční příspěvky jsou určeny jak pro vysílající, tak pro 
přijímající školu. Žáci obdrží příspěvky na celou dobu pobytu. 

Žádost podává vysílající škola své národní agentuře jednou 
ročně.

ComeniusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy



Staňte se Hostitelskou školou pro zahraničního asistenta    

Aktivita nabízí školám možnost získat zahraničního asistenta 
Comenius, budoucího učitele jakéhokoli předmětu, na dobu 
3-10 měsíců pro pomoc s výukou a dalšími vzdělávacími 
aktivitami.

Pobyt asistenta není spojen s náklady pro hostitelskou školu, 
je financován Národní agenturou vysílající země.

Asistent pomáhá při výuce a projektových aktivitách, motivuje 
žáky a podporuje týmovou práci; pomáhá žákům se zvláštními 
potřebami; podílí se na tvorbě učebních materiálů a akcích 
školy; vyučuje svůj rodný jazyk či jiný cizí jazyk, informuje 
o své zemi, kultuře, tradicích a zajímavostech.

Žádost lze podat jednou ročně.

Vzdělávejte se v rámci grantů na Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Pracovníci v oblasti školního vzdělávání se mohou zúčastnit 
vzdělávací akce v zahraničí. 

Požádat o grant mohou kromě pedagogických pracovníků škol 
i administrativní pracovníci a další zaměstnanci školy; pedago-
gičtí pracovníci z instituce pro počáteční nebo další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ve školním vzdělávání; pracovníci 
z úřadů působících v oblasti školního vzdělávání, nezaměstnaní 
učitelé nebo učitelé, kteří se vrací k učitelské profesi.

Typy vzdělávacích akcí: job-shadowing – stínování kolegy z jiné 
instituce za účelem studia jeho každodenních pracovních 
činností, sledování jeho pracovních metod a postupů; kurzy 
profesního rozvoje v zahraničí trvající alespoň 5 pracovních 
dní; evropské konference nebo semináře organizované 
centralizovanými projekty Comenius, národními agenturami 
nebo evropskými asociacemi. Délka trvání vzdělávacích aktivit 
je maximálně 6 týdnů.

Žádost lze podat ve 3 termínech během roku. 

ComeniusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy



Spolupracujte s partnerským regionem v zahraničí v rámci 
Partnerství Comenius Regio

Granty Partnerství Comenius Regio podporují bilaterální 
mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňují 
úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším 
organizacím z dvou partnerských regionů spolupracovat 
a vyměňovat si zkušenosti s cílem zlepšení možností školního 
vzdělávání v regionu.

V České republice jsou oprávněnými žadateli zřizovatelé škol - 
kraje, obce a svazky obcí. 

Na každé straně musí být do projektu zapojena také alespoň 
jedna škola. 

Dále musí být do partnerství zapojena alespoň jedna další 
organizace s vazbou na školní vzdělávání v regionu např. 
knihovna, muzeum, sportovní klub, mládežnická organizace, 
organizace vzdělávající učitele.

Celkový grant je tvořen paušální částkou určenou na mobility 
a částkou určenou na ostatní projektové aktivity dle skuteč-
ných nákladů.

Projekty Partnerství Regio jsou dvouleté a mohou být začát-
kem dlouhodobé mezinárodní spolupráce v oblasti školního 
vzdělávání. 

Žádost lze podat jednou ročně.

Vzdělávejte se v zahraničí

Pracovníci z úřadů působících v oblasti školního vzdělávání 
mohou požádat i o individuální grant - viz sekce v letáku 
„Vzdělávejte se v rámci grantů na Další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků“

ComeniusNárodní agentura pro evropské vzdělávací programy

Kraj / Obec – Škola – 
Další instituce



Comenius

Budoucí učitel
Vyjeďte na pracovní stáž na zahraniční školu v rámci 
Asistentského pobytu Comenius

Asistentský pobyt Comenius umožňuje budoucím učitelům pra-
covat až jeden školní rok (13 až 45 týdnů) v zahraniční škole 
a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti 
cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich 
vzdělávacích systémech.

Do programu se mohou přihlásit studenti všech typů pedago-
gických oborů na VŠ či VOŠ, kteří mají absolvovány alespoň 
dva roky studia, nebo jejich absolventi, kteří zatím nejsou 
zaměstnání jako učitelé. 

Náplň práce je předmětem dohody mezi asistentem a hos-
titelskou školou: asistování v běžné výuce a projektových aktivi-
tách, asistence žákům se speciálními potřebami, organizace 
mimoškolních aktivit, prezentace české kultury, výuka češtiny 
a jiné činnosti.

Žádost lze podat jednou ročně.

„Stínování nám umožnilo získat hlavně praktické dovednosti.  
Během pobytu ve švédském předškolním zařízení jsme se pod 
vedením místní učitelky aktivně zapojovaly do celodenního 
vzdělávacího procesu. Takže jsme nejen sledovaly práci našich 
kolegyň, ale pro děti jsme připravovaly stejné aktivity, jaké  
chystáme i pro naše české předškoláky.“ 

Zdenka Kučerová a Hana Komárková, učitelky z karlovarské 
mateřské školy v Komenského ulici



Kontakty:

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské  
vzdělávací programy
Program Comenius

Na Poříčí 1035/4  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 300 – 309 
www.naep.cz/comenius

Publikováno s finanční podporou Evropské komise.


