
                                                                                
 

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací MŠMT a 

administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou 

určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, 

orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, 

pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším 

odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.  

www.dzs.cz  

PROGRAM PODPORY ČESKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ZAHRANIČÍ 

DZS z pověření MŠMT realizuje usnesení vlády č. 348/2015 o pokračování 

Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na období 2016–

2020, na vládním usnesení participují MŠMT a MZV, primárním cílem je šířit 

a udržovat český jazyk a kulturu v zahraničí. 

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí má dvě části: 

Lektoráty a Krajanský vzdělávací program. 

 Lektoráty: v současné době máme 35 lektorátů ve 24 zemích, nejvíce 
lektorátů je v Evropě (Polsko, Francie – největší počet lektorátů v jedné 
zemi), mimo Evropu pracují lektoři v Číně, Egyptě, Indii a na Tchaj-wanu, 
kromě univerzitních pracovišť působí lektoři na dvou francouzských 
lyceích:  

 

https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-

zahranici/lektoraty-obecne-informace/  

 Krajanský vzdělávací program. Učitelé u krajanů: v aktuálním školním 
roce je vysláno ke krajanským komunitám 15 učitelů (Evropa, Jižní a 
Severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland). První učitelé byli vysláni už 
v roce 1997 do Austrálie a Kanady, v roce 2004 se přidala Jižní Amerika a 
v roce 2014 obnovená Austrálie s výjezdy na Nový Zéland: 

 

https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-

zahranici/obecne-informace-ucitele-u-krajanu/  

 Krajanský vzdělávací program. Studenti: v rámci Programu jsou 
zajišťovány tyto aktivity: 

 

 letní čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany pro 60 účastníků, koná 
se čtyři týdny v červenci a srpnu, letos byl kvůli covid-19 zrušen (místem 
konání jsou aktuálně Poděbrady, v minulosti to byla Dobruška):  
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http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/kurz-cestiny/  

 

 dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro 20 účastníků, koná 
se 14 dní v srpnu a září (místem konání je Praha):  

 

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-
metodiky 

 studijní pobyty pro krajany zejm. v oboru bohemistika pro cizince na 
veřejných vysokých školách v ČR, k dispozici je 30 semestrů za rok na FF 
UK, FF MU: 

 

http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-
zahranici/studium-na-vs/  

Každý rok pořádáme společná setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny 

v zahraničí: první se konalo v roce 2009, celkový počet hostů je cca 80–90, setkání 

se účastní představitel senátu, pracovníci MŠMT a MZV, bohemisté, autoři učebnic 

češtiny, spisovatelé, členové redakční rady časopisu Krajiny češtiny. Cílem je 

výměna informací, zkušeností a názorů, seznámení učitelů u krajanů a lektorů s 

novými trendy ve výuce češtiny apod. Od roku 2017 pořádáme pro učitele a lektory 

odborné tematické semináře. (Letos se budou konat pouze praktické semináře.) 

 

https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-

zahranici/archiv-letnich-setkani/   

 

Vydáváme elektronický bohemistický časopis Krajiny češtiny: vychází od roku 

2009, letos vyšlo již 12. číslo: cílem časopisu je prezentace výsledků programu, 

komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce napříč 

spektrem učitelů a lektorů a dalších zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině.  
 

https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-

zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/  

 

Od roku 2014 pracujeme na projektu Češi ve světě, příběhy s podtitulem Paměť 

krajanů, vyšly již čtyři díly: Jižní Amerika, USA, Austrálie a Chorvatsko. Letos 

plánujeme vydat pátý díl věnovaný Srbsku. 

https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/cesi-

ve-svete-pribehy/ 

 

Spolupracujeme především s filozofickými fakultami UK v Praze, MU v Brně a UP 

v Olomouci (pro studenty bohemistiky vysokých škol v ČR pořádáme prezentace 

o našem programu s cílem „vychovat si“ budoucí učitele a lektory), dále s Asociací 
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učitelů češtiny jako cizího jazyka, Ústavem pro českou literaturu AV, Ústavem pro 

jazykovou a odbornou přípravu UK a ČŠBH. 


