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Školy a instituce v Moravskoslezském kraji jsou v podpoře 
zahraničních stáží druhé nejlepší v Česku 

Do programu Erasmus+ bylo předloženo 359 projektů českých škol 
 

Na 54 projektů umožní desítkám žáků a studentů z Moravskoslezského kraje 

vycestovat na studijní či pracovní stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+. 

Vyplývá to ze statistik projektů, které české školy, univerzity a další instituce 

přihlásily do programu Evropské unie. V minulosti se díky nim na pracovní stáž 

do zahraničí vydali také studenti frýdecko-místecké vyšší odborné školy 

Goodwill, která další stáže chystá i v budoucnu. 

 

„Praktické stáže v zahraničí pro naše studenty organizujeme dlouhodobě. Celkem jsme na 

ně vyslali již 125 studentů, kteří sbírali zkušenosti v hotelích, cestovních kancelářích nebo 

obchodních firmách v Německu, španělském pobřeží Costra Brava a v Londýně,“ popisuje 

Rostislav Gola, vedoucí projektů mobilit na škole Goodwill. „Odborná praxe studentům 

umožnila získat povědomí o úrovni poskytovaných služeb ve vyspělých zemí EU a porovnat 

nejen jejich pracovní prostředí, ale také rozdíly ve firemní komunikaci,“ dodává. 

 

„Stáž mi hodně pomohla s angličtinou, ve které už nejsem tak ostýchavá,“ popisuje 

studentka Veronika Orihelová, která zkušenosti sbírala v londýnské realitní kanceláři. Její 

spolužačka Petra Nierychlová vyrazila na stáž do španělského hotelu: „Díky stáži mám 

přehled o chodu hotelu a jednotlivých činnostech. Poznala jsem spoustu nových lidí, měla 

možnost navštívit mnoho zajímavých míst a poznat tamější kulturu.“ Vyzkoušet si práci 

animátora v Londýně pak vyrazil Viktor Kohout. „Připravoval jsem a realizoval animační 

program pro děti. Byla to velmi cenná zkušenost jak z hlediska praxe, tak ve zdokonalení 

anglického jazyka,“ uzavírá. 

 

Moravskoslezský kraj na druhém místě 

 

Od začátku roku 2014, kdy byl nový program Erasmus+ spuštěn, do něj bylo v České 

republice přihlášeno už 359 projektů zaměřených na stáže v zahraničí. Díky nim mohou 

nejen za studijními, ale i za pracovními zkušenostmi do zahraničí vyjet jak žáci učilišť, 

středních, vyšších odborných a vysokých škol, tak jejich kantoři. Nejvíce projektů bylo 

přihlášeno v Praze, nejméně pak v kraji Karlovarském. Moravskoslezský kraj je s 

54 předloženými projekty druhý v pořadí. 50 projektů předložily učiliště, střední a vyšší 

odborné školy, zbylé 4 pak školy vysoké. Celkovou statistiku předložených projektů 

ukazuje graf níže. 

 

 

 

 

 

 

 



Počet předložených projektů dle krajů 

 
Uvedené počty představují předložené projekty mobilit v oblasti odborného a vysokoškolského 
vzdělávání. Statistiky jsou ovliněny nejen intenzitou zájmu v jednotlivých krajích, ale také velikostí kraje, 
počtem obyvatel, počtem vzdělávacích institucí apod. 
Zdroj dat: Dům zahraniční spolupráce 

 

O zahraničních praktických stážích v programu Erasmus+ 
 
Praktická stáž je několikadenní až několikaměsíční pracovní pobyt ve vybrané firmě 

v jedné z programových zemí (mezi které patří členské státy EU a partnerské země), 

financovaný z programu Erasmus+. Účelem není ani tak přivydělat si, jako spíše získat 

cenné zkušenosti a zvýšit svou kvalifikaci a atraktivitu na pracovním trhu. Proto bývají 

stáže převážně neplacené, nicméně stážista dostává po dobu pobytu od Evropské unie 

příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí. Více na www.stazujeme.cz. 

O programu Erasmus+ 

Erasmus+, sedmiletý program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, od 

ledna 2014 navazuje a zastřešuje dlouholetou tradici programů Comenius, Erasmus, 

Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Mládež v akci. Cílem programu 

Erasmus+ je zlepšit dovednosti a uplatitelnost mladých lidí na trhu práce, přispět 

k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. 

Finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí mohou 

získat 4 miliony osob: 2 miliony vysokoškolských studentů, 650 000 žáků odborných škol 

a učňů, 800 000 učitelů základních, středních a vysokých škol, mistrů a vychovatelů a 

pracovníků s mládeží a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnný pobyt či 

jako dobrovolníci. V programu je na ně vyčleněn rozpočet ve výši 14,7 miliardy EUR, 
což je o 40 % více než u původních programů. 

http://www.stazujeme.cz/


  Kontakty 

- Informace pro novináře – agentura Bílý Medvěd Public Relations 

 E-mail: vaclav.bazenov@bmpr.cz  

 Václav Baženov (tel. +420 603 215 386) 

- Zastoupení Evropské komise v ČR: 

 Martin Stašek (e-mail: martin.stasek@ec.europa.eu) 
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