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Již deset let podporuje program Leonardo da Vinci z prostředků EU odborné 
vzdělávání. Slouží nejrůznějším cílovým skupinám, jako jsou žáci a studenti učilišť, 
středních a vyšších odborných škol, vysokoškoláci, pracovníci podniků, osoby 
znevýhodněné na trhu práce, kteří vyjíždějí na praxe do evropských podniků. Je také 
velkou příležitostí pro pedagogy, lektory, tvůrce vzdělávacích programů, manažery 
lidských zdrojů  a kariérní poradce, kteří si tak vyměňují zkušenosti svými kolegy 
v zahraničí. 
  
Každý rok vyjede do evropských zemí  téměř 50 000 mladých lidí a odborníků na vzdělávání, 
z toho 1 000 osob z České republiky. Po našem vstupu  do  EU se tento počet zvyšuje až na 
trojnásobek. Již na tři sta českých organizací  realizuje projekty mobility – většinou jsou to 
odborné školy všech úrovní, podniky, vzdělávací firmy, neziskové organizace a úřady práce.  
 
Mobilita však není pouze hra čísel 
Důležitá je také její kvalitativní stránka, tedy to, zda je realizována tak, aby byla skutečně 
organizovaným učícím se procesem. Procesem, který je nedílnou součástí odborného 
vzdělávání účastníka, a který má plánovaný dopad na zúčastněné organizace a oblast 
odborného vzdělávání vůbec. Je tedy důležité, jak kvalitně je příslušný projekt pracovních 
stáží nebo výměn zkušeností vzdělavatelů zpracován a posléze realizován.  
Od roku 2001 se proto postupně některé Národní agentury programu Leonardo da Vinci 
začaly zabývat hodnocením a oceňováním projektů mobility realizovaných organizacemi 
z jejich země.  Česká Národní agentura již dvakrát oceňovala nejkvalitnější realizované 
projekty certifikátem, který každoročně získává vždy deset projektů mobility.  Oceněné 
projekty získávají certifikát  „Pečeť kvality“, podepsaný ministryní školství, mládeže a 
tělovýchovy a ministrem práce a sociálních věcí. Letos bude hodnocení kvality projektů 
mobility v České republice již potřetí a vyvrcholí předáváním cen v květnu na konferenci 
v Kroměříži.   
 Vedle oceňování kvality na národních úrovních bylo loni na podzim poprvé realizováno 
hodnocení kvality projektů mobility na evropské úrovni. V této iniciativě se spojilo 8 
národních agentur z  České republiky, Islandu, Litvy, Maďarska, Nizozemí, Norska, 
Rakouska a Švédska, které již měly zkušenosti se soutěží kvality ve své zemi. Do evropské 
soutěže mohla každá země přihlásit max. 4 své nejlepší projekty. Ty pak byly hodnoceny 
nezávislými experty a vybírány mezinárodní porotou s účastí zástupců Evropské komise.   
Jednotlivé země přihlásily do soutěže celkem 70 projektů, z nichž mělo být mezinárodní 
porotou vybráno 20 nejkvalitnějších projektů, které by se staly finalisty soutěže o Evropskou 
cenu. České národní agentura přihlásila do soutěže 4 projekty, podle jednotné metodiky 
vždy po jednom z každé ze čtyř cílových skupin.  
 
Velký úspěch českých projektů 
Z těchto projektů se dva probojovaly do finále, což byl velký úspěch. Zaujali jsme tak třetí 
místo za Maďarskem a Belgií v počtu úspěšných projektů.  Jednalo se o projekt stáží 
studentů SOU a U Horky n. J. Agro-gastroteam do Evropy a projekt výměny vzdělavatelů 
ISŠE Chomutov Činnost zásahových jednotek v záchranném a havarijním systému 
zemí EU.   
Ve finále vybrala mezinárodní porota čtyři projekty pro ocenění  Evropskou cenou kvality.  V 
této vítězné čtyřce projektů se umístil český projekt SOU a U Horky n.J. vedle projektu 
z Maďarska, Bulharska a Německa. Český projekt byl oceněn za kvalitní řízení projektu, za 
výběr účastníků, mezi nimiž byli znevýhodnění studenti, za kvalitní a inovativní přípravu 
účastníků a za šíření výsledků projektu a iniciování projektů dalších českých odborných škol. 



V rámci projektu SOU Horky n. J. absolvovalo dvacet osm žáků gastro oborů třítýdenní stáže 
v německých a rakouských podnicích cestovního ruchu.   
 
Vyvrcholením soutěže byla mezinárodní konference European Quality in Mobility Award, 
konaná v Oslu 24.-25.ledna 2005. Nominované projekty se na konferenci prezentovaly 
formou výstavy. Na slavnostním ceremoniálu obdrželo všech dvacet projektů diplom za 
kvalitu a čtyři vítězné projekty byly oceněny Evropskou cenou kvality.   
 
Silné zastoupení nových členských zemí v oceněných projektech svědčí o tom, jak si nováčci 
v Evropské unii úspěšně vedou. Je oceněním jak vynikající práce příslušných projektových 
pracovníků a vedení českých organizací, které se neváhaly zapojit do mezinárodních aktivit 
prostřednictvím programu Leonardo da Vinci, tak i práce jejich zahraničních partnerů.  
Úspěch českých projektů je také dobrou vizitkou práce české Národní agentury programu 
Leonardo da Vinci, která program v České republice administruje a je povzbuzením pro její 
pracovníky, kteří se snaží  program pro školy a ostatní organizace co nejlépe zpřístupňovat. 
Úspěch českých projektů bude určitě i povzbuzením pro další organizace, které dosud váhají 
vstoupit do mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání. 


