
Informace k hospitačnímu programu 
Evropského regionu Dunaj-Vltava 
 

 
 

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) je politické seskupení sedmi regionů z Německa, Rakouska a 

České republiky. Proto hrají v tomto přeshraničním regionu německý a český jazyk podstatnou roli.   

ERDV nabízí prostřednictvím hospitačního programu budoucím pedagogům cizích jazyků  

(= studujícím učitelství) se zaměřením na germanistiku/bohemistiku možnost získat v rámci svého 

studia zkušenosti z výuky v sousední zemi. 

 

Předpoklady a cílová skupina stipendia ERDV: 

 S hospitačním programem oslovujeme studující pedagogické vysoké školy nebo univerzity (= 

učitelského studia) se zaměřením na germanistiku 

(bohemistiku). Jedná se o budoucí pedagogy v oboru 

němčina nebo čeština. 

 Studující musí mít řádné bydliště v jednom ze sedmi regionů 

ERDV. 

 Plánovaná hospitace se má uskutečnit na základní nebo 

střední škole na území ERDV. 

(Území ERDV zahrnuje Horní Rakousko, části Dolního Rakouska – Wald- a Mostviertel, Dolní Bavorsko s 

okresem Altötting, Horní Falc, Plzeňský, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina) 

 Studující musí mít znalosti oborové didaktiky. 

 

Cíl stipendia ERDV: 

 Hospitace s možným pobytem v hostitelské rodině nabízí studujícím šanci rozšířit si své 

metodicko-didaktické vědomosti, získat praktické zkušenosti ze školní výuky v zahraničí a 

oživit si své zeměvědné znalosti o regionech ERDV.  

 Žáci hostitelské školy se naučí víc o regionu, odkud hostující studující pochází, a mají tak 

přímý kontakt s budoucími pedagogy, kteří hovoří jiným mateřským jazykem. 

 Žáci mají být podněcováni k učení se jazyka sousedů.  

 

Doba trvání zahraničního pobytu: 

 maximálně 2 týdny 

 



 

Výše hospitačního stipendia: 

 maximálně 700 € (na stipendium není žádný právní nárok) 

 

Přílohy k žádosti o hospitační stipendium: 

 formulář žádosti 

 životopis 

 potvrzení o studiu v aktuálním akademickém roce 

 potvrzení domovské vysoké školy o Vašich oborových didaktických znalostech 

 potvrzení domovské vysoké školy o plánovaném absolvování zahraničního pobytu za účelem 

hospitace 

 
 
Lhůta pro podání žádosti na zimní semestr 2017/2018: 

 30.09.2017 písemnou formou při využití formuláře žádosti, vyplněné v německém a českém 
jazyce. 

 
 
Rozhodnutí o udělení hospitačních praxe: 
 

 do 31.10.2017 
 
Období zahraničního pobytu v rámci hospitační praxe: 
 

 01.11.2017 – 31.03.2018 
 

 
Informace o hostitelské škole: 
Pokud ještě nemáte příslib hostitelské školy o možnosti hospitační praxe, uveďte to prosím v žádosti. 
Evropský region Dunaj-Vltava Vás podpoří při hledání vhodné hostitelské školy v sousední zemi. 
 
 
Informace a kam žádost podat: 

Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau  

Amt der OÖ Landesregierung, Bahnhofsplatz 1, A-4021 Linz 

Tel. +43 (0)732 7720 14843 oder romana.sadravetz@ooe.gv.at  

mailto:romana.sadravetz@ooe.gv.at

