
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 15. 6. 2006 
Program Leonardo da Vinci - předávání certifikátů Pečetě kvality  
 
 
Národní agentura programu Leonardo da Vinci, součást Národního vzdělávacího fondu dne 15. 6.  2006 
pořádala slavnostní předávání certifikátů Pečetě kvality nejlepším projektům mobility Výzvy 2003 
v prostorách Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Praze 5. Jednalo  se  již o čtvrté 
kolo hodnocení. 
 
Certifikáty Pečetě kvality převzali zástupci oceněných organizací. V rámci této akce byly rovněž předány 
certifikáty hodnotitelům pilotních projektů a projektů mobility. Jednalo se o jejich poslední setkání 
organizované NVF. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, aby dosavadní Národní agentura programu 
Leonardo da Vinci v Národním vzdělávacím fondu ukončila během posledního roku programu svou 
činnost a funkcí Národní agentury programu Leonardo da Vinci pověřilo Národní agenturu programu 
Sokrates, která je součástí Centra pro studium vysokého školství, podřízené organizace MŠMT. Své 
rozhodnutí zdůvodnilo přípravami na implementaci nového programu na podporu celoživotního učení 
v období 2007 – 2013, jímž  je přímo  pověřeno Centrum pro studium vysokého školství.  
 
Dosavadní Národní agentura programu Leonardo da Vinci tak ukončila svou činnost 31. května 2006 a 
od 1. června 2006 vykonává funkce Národní agentury programu Leonardo da Vinci Národní agentura 
programu Sokrates v Centru pro studium vysokého školství.       
 
 
 
Oceněné projekty: 

• Stáž automechaniků v Německu  (Vyšší odborná škola a Střední odborná škola automobilní 
v Zábřehu na Moravě) 

• Síť praxí pro studenty VOŠ – místo praxe: Evropa (Vyšší odborná škola informačních služeb 
Praha) 

• Polož své srdce na talíř a ochutnej svět během stáže (Střední škola společného stravování 
v Ostravě-Hrabůvce) 

• Učíme se navzájem (Integrovaná střední škola Odlice) 
• Odborná stáž studentů ZSF JU v nemocnicích v Saint-Ave v Bretani (Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta) 
• Stáže ve frankofonních podnicích pro studenty oboru účetnictví a finanční řízení podniku 

(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta) 
• Stáže pro absolventy – INCO 2003-2005 (Západočeská univerzita v Plzni) 
• Výroba, zpracování a využití elektrické energie, vzhledem k aspektu možných úspor energie 

v zemích EU (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) 
• Další vzdělávání ve speciálních technologiích (Integrovaná střední škola stavebních a 

řemeslných oborů a Učiliště v Liberci) 
• Kvalitní zkušenosti – Kvalitní management – Kvalitní odborné školství (Česká manažerská 

asociace) 
 

 
Kontaktní osoba pro média: Eva Bedrníčková, NVF o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel. 
602211891, 224 500 538,  bedrnickova@nvf.cz, www.nvf.cz 

Opletalova 25, 110 00 Praha 1, Tel.: (+42) 224 500 500,  224 500 511,  fax: (+42) 224 500 501, e-mail: mail@nvf.cz, http://www.nvf.cz 
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