VYPLNĚNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY PRO VÝUKOVÉ POBYTY
ERASMUS+ V SYSTÉMU ISOIS
NALOGUJTE SE NA https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/
Pokud ještě nemáte v systému účet, registrujte se přes své učo.
Po registraci, prosím, použijte opět odkaz výše na přístup do online přihlášky.

Vyberte řádek Erasmus+ STA (učitelé).
Přihlášku lze podat v češtině i v angličtině.
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KROK 1: VYBERTE SMLOUVU
V prvním kroku je dialog pro výběr interinstitucionální smlouvy. Vybrat lze jen smlouvy, které jsou
aktivní a na kterých je volné místo.
V případě nejasností se smlouvou se obraťte na oborového koordinátora, který smlouvu administruje.

Příklad výběru:
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KROK 2: VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU
Ve druhém kroku se zadávají osobní data (většina dat se automaticky doplní z uživatelského profilu
v ISu), informace o vysílající a přijímající instituci a o délce pobytu.
Systém kontroluje, zda počet výukových dní odpovídá uzavřené interinstitucionální smlouvě
(tj. maximální počet výukových dní ve smlouvě děleno počtem učitelů ve smlouvě).
Příklad:
2 učitelé/10 výukových dní, tj. každý učitel může jet maximálně na 5 výukových dní.
Nelze převádět počty dní mezi učiteli, nelze 1 učitel na 6 a více výukových dní.
Červené hvězdičky (*) označují povinná pole, je nutné je vyplnit.
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DŮLEŽITÉ:
Domovská katedra uchazeče a katedra, přes kterou vyjíždí, se mohou lišit.
Plánovaná data výukové aktivity – vyberte všechny dny, kdy budete učit, nikoliv např. víkendy
bez výuky, dny bez výuky, dny na cestu.
Tato data jsou pouze orientační, později budete mít možnost je změnit a zažádat případně o dny
na cestu.

KROK 3: UZAVŘETE PŘIHLÁŠKU
Po kliknutí na zelené políčko je přihláška kompletní a uzavřená, není možné provádět žádné změny.
Nyní se čeká na hodnocení přihlášky oborovým koordinátorem na fakultě a následné schválení
koordinátorem na CZS.
Pokud je uchazeč o pobyt přímo oborový koordinátor, může vyhodnotit přihlášku sám.

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY.

4

PO SCHVÁLENÍ ZE STRANY CZS (UČITEL JE INFORMOVÁN E-MAILEM) NÁSLEDUJE POSLEDNÍ KROK,
KTERÝ PROSÍM ŘEŠTE S TAKOVÝM PŘEDSTIHEM, ABYSTE NEJPOZDĚJI 6 TÝDNŮ PŘED ODJEZDEM
NAHRÁLI DO ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ DOKUMENT MOBILITY
AGREEMENT.

Do schválené přihlášky se vrátíte tímto odkazem:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Zde se přihlaste a po otevření okna klikněte na odkaz Moje přihlášky v pravém vrchním rohu
obrazovky.
Otevře se okno s výpisem programů, najděte sekci Erasmus+ STA (učitelé). Na posledním řádku je nová
přihláška (již vyhodnocena oborovým koordinátorem a schválená CZS). Klikněte na akci editovat.
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KROK 4: PROGRAM MOBILITY A DOKUMENTY
Specifikuje data o pobytu, program mobility, doplňte adresu pracoviště a vše uložte.

6

Objeví se modré pole s instrukcí: Co je nyní třeba udělat:

-

stáhněte si předvyplněnou Mobilitní smlouvu, tj. Mobility agreement
vyplňte zbývající sekce v MS Word smlouvě, vytiskněte, nechte podepsat všemi stranami
a nahrajte sken v sekci Mobilitní dokumenty.

POZOR:
Do políčka s katedrou se vyplňuje ta katedra, která je v přihlášce v políčku „Katedra uchazeče, přes
kterou na mobilitu vyjíždí” – nikoliv políčko Domovská katedra uchazeče.
V případě, že je vyjíždějícím účastníkem sám oborový koordinátor na katedře, dokument podepisuje
jeho přímý nadřízený.
Vše prosím učiňte do 6 týdnů před plánovaným výjezdem, v opačném případě budete vyzváni
k doplnění dokumentu upomínkovým e-mailem ze strany CZS.
* Předvyplněné jsou všechny údaje kromě:
The receiving institution - Address: doplnit (nezapomeňte prosím na ulici a PSČ)
The receiving institution - Contact person name, position, e-mail, phone: doplnit
Proposed mobility programme: doplnit
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DŮLEŽITÉ:
Dojde-li ke změně dat pobytu ve fázi, kdy je přihláška již vyhodnocena a finálně schválena, informujte
neprodleně (nejlépe e-mailem) koordinátora na CZS a domluvte se na úpravě dat. O změně rovněž
informujte oborového koordinátora.
Je-li nutné výukovou mobilitu zrušit, informujte neprodleně koordinátora na CZS, který přihlášku zruší
v databázi IS OIS. O zrušení rovněž informujte oborového koordinátora.
CZS schvaluje finance (zasílá informační e-mail o schválení finančních prostředků na ekonomické
oddělení fakulty a v kopii účastníkovi pobytu) a také připravuje Účastnickou smlouvu.
Bez podepsané účastnické smlouvy všemi stranami nelze na mobilitu vycestovat a CZS takovou
mobilitu neproplatí.

PŘIPOMÍNKA POVINNOSTÍ PO UKONČENÍ POBYTU:
Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje tzv. Confirmation of Erasmus Teaching Programme
(naleznete jej ke stažení v dokumentech na webu výukových pobytů), které si s sebou vyučující odváží
zpět do ČR.
V tomto dokumentu se uvádějí pouze dny, ve kterých probíhala výuka, nikoliv dny cesty. Zároveň tento
dokument nesmí být vydán před uskutečněním mobility a musí být potvrzen nejpozději do 10 dní
od ukončení mobility. Zahraniční strana také potvrzuje počet výukových hodin, kdy minimální počet
výukových hodin je vždy 8.
Dokument Confirmation of Erasmus Teaching Programme je třeba doručit na CZS do 10 pracovních dní
od ukončení pobytu. V opačném případě budete vyzváni emailem k jeho doručení.

Do 30 dnů vyplňte Závěrečnou zprávu učitele elektronicky v „Mobility Tool“ Evropské komise.
Vyučujícímu je zaslán odkaz a výzva k vyplnění na e-mail.

Podrobné informace najdete zde:
https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa
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