
Ekologická udržitelnost
v mezinárodním vzdělávání

Mediální snídaně s DZS
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Cíle udržitelného rozvoje OSN

European Green Deal

European Education Area

Education for environmental sustainability

Erasmus+ & Evropský sbor solidarity
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Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie vzdělávací politiky ČR do 
roku 2030+ 

Erasmus+ & Evropský sbor solidarity
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Udržitelnost v DZS





2/
Udržitelné 
výjezdy a 
projekty 

spolupráce

3/
Odpovědné 

fungování DZS

1/ 
Spolupráce 
na rozvoji 

kvality 
vzdělávání

• Udržitelnost výjezdů a projektů
• Šíření výsledků projektů
• Strategická komunikace s kraji

• Inkluze – odbourávání bariér
• Globální kompetence
• Internacionalizace
• Digitalizace
• CZELO
• Mezinárodní partnerství

• Zainteresované strany
• Odpovědný výběr dodavatele
• Ekologická stopa DZS
• Diverzita
• Dobrovolnictví a dárcovství
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1/ Spolupráce na rozvoji kvality vzdělávání
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2/ Udržitelné výjezdy a projekty spolupráce

Zelené inovace
v odborném vzdělávání
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3/ Odpovědné fungování DZS

ODPOVĚDNÝ 
VÝBĚR 

DODAVATELE
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Viktor Třebický
CI2, o.p.s.
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• Dosáhnout uhlíkové neutrality v půlce 
století

• Neprodukovat více emisí, než dokážeme 
odstranit 

• Skoncovat s fosilními palivy (nejdříve s 
uhlím)

• Elektrifikovat vše co lze, najít nová, 
nízkouhlíková  paliva a zdroje energie pro 
zbytek 

• Recyklovat a znovuvyužívat mnohem více 
materiálů (cirkulární, ne lineární 
ekonomika)

• Vymyslet spoustu inovací, které zatím 
nemáme (cement, ocel, plasty, hnojiva, 
zemědělství…) pro snížení uhlíkové stopy 
materiálů 

• Omezit spotřebu masa a mléčných výrobků 

Co s rostoucími 
emisemi GHG? 
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Složení uhlíkové stopy podniku (dle GHG Protocolu)   
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Co je uhlíková stopa podniku (CCF)? 

• Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména 
na klimatické změny

• Nepřímý ukazatele spotřeby energií, výrobků a služeb v podniku

• Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám podniku

• Možnost stanovit uhlíkovou stopu produktu (PCF)

• Je součástí firemní strategie, CSR, GRI, ESG ...
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Dům zahraniční spolupráce
VÝVOJ UHLÍKOVÉ STOPY
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Závěr

Viktor Třebický, 

CI2, o. p. s. / CI3, s. r. o.

• Pokud chceme “řešit a komunikovat klima“, 
musíme dobře znát vlastní emise 

• Uhlíková stopa se stává univerzálním indikátorem 
ŽP a UR

• Není to jen další regulace, je to příležitost

• Lepší začít nyní než později (nižší náklady) 

• Snižování spotřeby energie, využívání OZEa
řešení nákupů a logistiky je klíčem ke snižování 
uhlíkové stopy 
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Postoje veřejnosti
k udržitelnému 
cestování



Ano, aktivně se 
zajímám o tuto 
problematiku

Ano, slyšel/a, ale 
aktivně se tomu 
nevěnuji

Ne, neslyšel/a, ale 
chtěl/a bych získat 
více informací

Ne, neslyšel/a a
nezajímá mě to

4 %

26 %

29 %

41 %

Znalost termínu 
udržitelné / 
zodpovědné 
cestování



Co je první, co si pod pojmem udržitelného či 
odpovědného cestování představíte?



Snažíte se při 
cestování snižovat 
svůj negativní 
dopad na životní 
prostředí?

Ano

Rád/a bych,
ale nevím jak

Ne

52 %

20 %

28 %



Jakým způsobem se 
snažíte při cestování 
snižovat svůj negativní 
dopad na životní 
prostředí?



Priority při výběru 
dopravy a ubytování



Dostupnost 
informací
o udržitelném 
cestování

Ano

Nedokážu 
posoudit

Informace
snadno
dohledatelné,
ale
nedostatečně
propagované

37 %

13 %

24 %

6 %

20 %
Informace
Špatně dohledatelné,
ale dostatečně
propagované

Ne



Chování v různém prostředí



Omezení negativních dopadů při studijním pobytu
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Erasmus+

Evropský sbor solidarity
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Nové programové 
období 

ERASMUS+
2021-2027

Nové programové 
období 

ERASMUS+
2021-2027 € 26.2 b

budget

10 m
participants
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Nové programové 
období 

EVROPSKÝ SBOR 
SOLIDARITY
2021-2027
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DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE

• Zapojení širšího spektra 
organizací i účastníků

• Podpora účastníků
s omezenými příležitostmi

PRIORITY 2021-2027

INKLUZE A 
ROZMANITOST

• Udržitelné vedení projektů

• Ekologicky šetrné výjezdy

• Prohlubování povědomí
o ekologicky udržitelném 
chování

OBČANSKÁ 
ANGAŽOVANOST

• Využití potenciálu digitálních 
technologií pro výuku

• Rozvoj digitálních dovedností 
všech cílových skupin

UDRŽITELNOST A 
ZMĚNA KLIMATU

• Rozvoj sociálních a mezikulturních 
kompetencí, kritického myšlení a 
mediální gramotnosti

• Podpora aktivní účasti 

Erasmus+ a Evropský sbor solidarity



Udržitelnost jako
téma projektu



Projekty realizované
udržitelným způsobem



Udržitelné
cestování
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https://www.dzs.cz/publikace
/jak-na-cesty-eko-logicky

https://www.dzs.cz/publikace/jak-na-cesty-eko-logicky
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Navýšení v případě využití udržitelné formy dopravy

Studenti bez nároku na 
cestovní náklady

Účastníci s nárokem na 
cestovní náklady

• 50 EUR jednorázový příspěvek

• Od 100 do 3 999 km

• Až 4 dny na cestu navíc 
(vč. nároku na pobytové náklady)

• Až 4 dny na cestu navíc
(vč. nároku na pobytové náklady)
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Ivana Vávrová
Střední škola zahradnická a zemědělská
Děčín-Libverda











Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw

