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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
květen byl opět měsícem bohatým na evropské události. Dánské předsednictví pozvolna vede
svoji „předsednickou práci“ ke konci a připravilo zajímavý program pro dvě zasedání Evropských
rad, která jsou v gesci našeho úřadu. V první polovině května se sešli ministři zodpovědní
za vzdělávání, mládež a sport. Dne 31. května 2012 se setkali také ministři pro výzkum a vývoj na
Radě pro konkurenceschopnost.
Obě tyto Rady se zabývaly aktuálními otázkami i tématy, která se váží k novému programovacímu
období. Evropští ministři pro vzdělávání přijali částečný obecný přístup k návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus pro všechny“: program Unie pro vzdělávání, odbornou
přípravu, mládež a sport. Nový unijní program bude podporovat především mobilitu jednotlivců v oblasti formálního
i neformálního vzdělávání, spolupráci pro inovace a osvědčenou praxi a podporu reforem politiky v daných oblastech.
Nově bude součástí tohoto programu podpora evropské integrace ve vzdělávání, vědě a výzkumu (aktivita Jean Monnet)
a podprogram pro sport.
Ministři zodpovědní za výzkum, vývoj a inovace na Radě pro konkurenceschopnost projednali a přijali částečný obecný
přístup k návrhu nařízení o rámcovém programu EU Horizont 2020 a zprávu o pokroku k pravidlům účasti, specifickému
programu a programu EURATOM. Důležitým tématem jednání bylo rovněž projednání nového legislativního rámce
a systému financování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), který má přinést propojení špičkových
inovačních pracovišť.
Rád bych se ještě také zmínil o jednání části Rady pro konkurenceschopnost věnované průmyslu, které se zabývala také
otázkou revize Směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Důležitá debata se týkala především dvou aspektů tohoto
legislativního návrhu: zavedení Evropského profesního průkazu a transparentnosti systému. Pro Českou republiku je
toto téma na výsost důležité, neboť úzce souvisí s naší dlouhodobou prioritou - vnitřním trhem. Myšlenku Evropského
profesního průkazu velmi podporujeme, jakkoli tento návrh chceme ještě dále optimalizovat. V návaznosti na proces
transparentnosti chceme na národní úrovni především dále pokračovat v trendu snižování počtu regulovaných profesí.
Na závěr jednání evropských rad představitelé Kypru seznámili s plánovaným programem kyperského předsednictví,
které proběhne v druhé polovině roku 2012 a které bude bohaté na události ve všech oblastech, které náš resort
zajímají.
Přeji Vám příjemné červnové dny.
Michal Zaorálek
náměstek ministra skupiny řízení operačních programů EU, mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT

Zpracoval: odbor pro záležitosti EU
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Den Evropy, 9. květen
V minulém čísle si mohli čtenáři pročíst základní informace vztahující se k datu 9. května.
Oslavy Evropského dne probíhaly v mnoha městech států EU. V České republice především
v hlavním městě Praha. Pro řadu z nich bylo charakteristické, že byly zaměřeny na seniory, a to
v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity 2012. V této souvislosti bylo
možné od 9. do 17. května v Praze navštívit mnoho kulturních a informačních akcí. Byly to dny
plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí,
které měly za cíl připomenout významný milník v historii evropské integrace. Občané měli
možnost zúčastnit se v rámci Evropských dnů diskuzí o aktuálních evropských tématech EU,
užít si evropská kulturní představení a dozvědět se více o svých právech a příležitostech v EU.
Dům zahraničních služeb ve spolupráci s Českou národní agenturou Mládež a se Zastoupením
Evropské komise v ČR připravily pro studenty základních a středních škol workshopy
s tematikou Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Zároveň Národní
agentura pro evropské vzdělávací programy propagovala možnosti studia v zahraničí v rámci oslav 25. výročí programu
Erasmus. Obě akce sklidily mezi studenty velký úspěch.
Oslavy Evropského dne vyvrcholily dne 12. května festivalem na ostrově Kampa.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropské dny v Praze

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – 10. až 11. května 2012
Ve dnech 10. až 11. května 2012 se v Bruselu uskutečnila Rada pro vzdělávání,
mládež, kulturu a sport.
V oblasti kultury a audiovize Rada přijala: závěry o digitalizaci kulturního
materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů, které
na další období stanovují další kroky v digitalizaci kulturního materiálu a v budování
Evropské digitální knihovny EUROPEANA; částečný obecný přístup k návrhu
nařízení Rady, kterým se na období 2014 – 2020 zavádí program „Evropa pro
občany“; rozhodnutí o jmenování Evropského hlavního města kultury na rok
2016 ve Španělsku a Polsku; částečný obecný přístup k návrhu nařízení
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa.
V oblasti sportu se Rada věnovala výhradně problematice boje proti dopingu
a v tomto kontextu přijala závěry o boji proti dopingu v rekreačním sportu.
Tématem politické rozpravy byly budoucí výzvy v oblasti boje proti dopingu,
včetně rekreačního sportu. V oblasti vzdělávání Rada přijala částečný obecný
přístup k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí
„Erasmus pro všechny“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport. Ministři vedli substantivní diskusi o význačných aspektech návrhu
(mj. oblast mládeže, řízení programu, financování ve smyslu minimálních přídělů pro různé typy akcí, provádění
programu včetně komitologie, poskytování provozních grantů vzdělávacím institucím v rámci akce Jean Monnet, přístup
k programu a zjednodušení, nový finanční nástroj půjček pro vysokoškolské studenty). Rada rovněž přijala závěry
o zaměstnatelnosti absolventů vzdělávání a odborné přípravy, jejichž přílohou je evropská referenční úroveň
zaměstnatelnosti ve výši 82 % do roku 2020. V oblasti mládeže Rada přijala závěry o posilování tvůrčího a inovativního
potenciálu mladých lidí. Tématem politické rozpravy bylo angažování mladých lidí s cílem využití jejich potenciálu.
Podrobnější informace o průběhu Rady naleznete na následujících stránkách v části „Aktuality z oblastí“.
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Debata na téma „Konkurenceschopnost a růst“
U příležitosti Dne Evropy 9. května 2012 se konala v Kaiserštejnském paláci na Malé
Straně debata na téma „Konkurenceschopnost a růst“. Konference byla organizována
Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu
v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů KZPS ČR,
CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Úřadem vlády ČR.
V rámci debaty vystoupil eurokomisař Štefan Füle a státní tajemník pro evropské
záležitosti Vojtěch Belling. Mezi řečníky se objevily další osobnosti nejen
z podnikatelského prostředí, jako například Rudolf Strohmeier z Generálního ředitelství
pro výzkum a vývoj Evropské komise, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR či Petr Očko, vrchní ředitel Sekce fondů EU z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR.
Mezi zajímavými aktuálními tématy nechybělo projednávání budoucího víceletého
finančního rámce Evropské unie na období 2014-2020 a zamyšlení, jak správně využít „evropské peníze“ s cílem podnítit
růst a konkurenceschopnost ČR. Dalším bodem byl také nový program Evropské komise s názvem Horizont 2020, který
se má zaměřit na podporu inovací, ale také na přístup firem k financím. Tento program, který navazuje na 7. rámcový
program, by měl být v novém finančním období oproti svému předchůdci jednodušší. Žadatele nebude zatěžovat
komplexní administrativou a především bude přístupnější pro malé a střední podniky. Více informací k debatě naleznete
na níže uvedených stránkách.
Zdroj: Tisková zpráva CEBRE – Praha 11. května 2012
Odkazy na zdroje související s tématem:
Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu - CEBRE

Prezidentské volby ve Francii
Začátkem května proběhly ve Francii prezidentské volby,
ve kterých zvítězil socialistický kandidát François Hollande.
O prezidentský post se utkal s Nicolasem Sarkozym, který získal
48,33 procent voličů, zatímco jeho protějšek 51,67 procenta.
Hollande bude teprve druhý socialistický prezident
(po F. Mitterandovi) v historii země. F. Hollande přislíbil, že
zdaní vysoké příjmy a že stát podpoří střední a menší podniky
a bude se zasazovat o snížení veřejného dluhu.
Francie a Německo jsou klíčovým tandemem uvnitř Evropské
unie. Proto první zahraniční cesta francouzského prezidenta byla
právě uskutečněna do Německa, kde se setkal s A. Merkelovou.
Hlavním tématem byl fiskální pakt v rámci EU, který chce
F. Hollande rozšířit o růstová opatření. Oba se shodli nejen na potřebě podpory růstu v Evropě, ale i setrvání Řecka
v Eurozóně. Kromě toho francouzský ministr absolvoval zahraniční cestu na G8, kde se zmínil o zavedení evropských
dluhopisů, které by vedly ke stimulaci růstu v Evropě.
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Parlamentní volby v Řecku
Na začátku května proběhly v Řecku parlamentní
volby. Zvítězila konzervativní strana NOVÁ
DEMOKRACIE. Druhé místo obsadila Koalice radikální
levice SYRIZA, která obdržela nebývale vysoký počet
hlasů. Třetí příčku obsadila strana PASOK.
Krajně levicová strana SYRIZA se staví proti opatřením,
které
vyžaduje
Evropská
unie
společně
s Mezinárodním měnovým fondem, proto i z tohoto
důvodu se občané přiklonili k volbě této strany (16,8
procenta hlasů). Nicméně politické strany se
po květnových volbách navzdory několika pokusům
nedokázaly dohodnout na koaliční vládě, proto se
domluvily na nových předčasných volbách. Dle
průzkumů má SYRIZA šanci volby v červnu vyhrát, což by mohlo způsobit odchod zadluženého Řecka z Eurozóny a návrat
ke staronové měně drachmě.
Řecké úřady zveřejnily dne 19. května prezidentův dekret o rozpuštění parlamentu a vyhlášení mimořádných voleb
do nejvyššího zákonodárného orgánu dne 17. června. Prezident Řecka C. Papoulias navrhl jako prozatímního šéfa vlády
P. Pikramennose.

Neformální setkání Evropské rady: Chceme Řecko dál v eurozóně,
ale musí plnit závazky
Evropští lídři se na neformální pracovní večeři 23. května
shodli, že chtějí, aby Řecko zůstalo v eurozóně. Po jednání to
řekl unijní prezident Herman Van Rompuy. Současně ale dodal,
že unie chce, aby Atény plnily své závazky vůči partnerům,
kteří jim poskytli výraznou finanční pomoc. Podle předsedy
Evropské komise Josého Manuela Barrosa bude eurozóna stát
za Řeckem, když Řecko bude stát za svými závazky.
Spekulace o tom, že by jihoevropská republika mohla být
vůbec první zemí, která by sedmnáctičlennou eurozónu
opustila, zesílily v souvislosti s nedávnými parlamentními
volbami v Řecku. V nich uspěli kritici podmínek, které Aténám
mezinárodní partneři dali výměnou za schválení druhého
záchranného balíku půjček ve výši 130 miliard eur. Český
premiér Petr Nečas před schůzkou podotkl, že odchod Řecka z eurozóny je reálnou variantou a že vystoupení bude
za určitých podmínek jedinou možností.
Šéfové států a vlád "sedmadvacítky" také v Bruselu připravovali jednání červnového summitu EU, který bude hledat
řešení pro nastartování růstu evropské ekonomiky. Té se v poslední době nedaří, přičemž sílí hlasy tvrdící, že je třeba se
nesoustředit jen na škrty a reformy, ale i na podporu hospodářství. Lídři se shodli také na potřebě dokončení
jednotného trhu v EU. Debatovalo se i o společných dluhopisech, tzv. eurobondech.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tiskové prohlášení šéfů států a vlád EU
Vyjádření předsedy Evropské rady
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Debata ministrů o snížení počtu regulovaných profesí
Na jednání Rady pro konkurenceschopnost dne 30. května 2012 v části vnitřní trh diskutovali ministři o návrhu
směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Debata se vedla zejména
o evropském profesním průkazu, transparenčním mechanismu a počtu regulovaných profesí. Koncept Evropského
profesního průkazu (EPP), jak je navrhován Komisí, má dle názoru ČR velký potenciál zrychlit a zjednodušit proces
uznávání odborné kvalifikace. ČR tedy obecně podporuje zavedení EPP zejména s ohledem na zkrácení lhůt,
elektronizaci celého procesu díky IMI systému a v neposlední řadě také s ohledem na zavedení tichého souhlasu. ČR
však není přesvědčena o tom, že stávající model, jak je navrhován, bude možné aplikovat na všechny možné případy
kromě zatím 8 uvažovaných profesí, pro něž jsou k dispozici případové studie. ČR také sdílí názor některých dalších ČS,
že v případech neregulovaných profesí může EPP přispět k větší administrativní zátěži a současně pravděpodobně
k zavedení minimální regulace s tím spojené.
ČR také velmi podporuje navrhované zavedení transparenčního mechanismu, který může přispět k jasnějšímu přehledu
regulace v jednotlivých ČS. Vláda ČR vyslovila podporu začít s transparentností již v průběhu vyjednávání legislativního
textu. Velký zájem má ČR také na snížení počtu regulovaných profesí. ČR je státem s druhým nejvyšším počtem
regulovaných profesí, proto již byly zahájeny kroky k jejich redukci. Deregulační tendence je v ČR patrná již od roku
2005, kdy až do letošního roku došlo ke snížení počtu regulovaných profesí o 60.
V České republice je systém vzájemného uznávání odborných kvalifikací zaveden od roku 2004, kdy se ČR stala členským
státem EU. Obecná úprava i proces uznávání odborné kvalifikace v ČR jsou zakotveny v zákoně č. 18/2004 Sb.,
o uznávání odborné kvalifikace, na nějž navazují jiné právní předpisy, které upravují podmínky k výkonu jednotlivých
regulovaných povolání.

Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
Dne 18. dubna 2012 dal Evropský parlament souhlas Evropské radě, aby
svolala konferenci zástupců vlád členských států Evropské unie, na níž má být
sjednán Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy.
Při příležitosti zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. června 2009 přijali
hlavy států a předsedové vlád členských států Evropské unie rozhodnutí
reagující na obavy občanů Irska, jež negativně předurčily výsledek prvního
irského referenda o Lisabonské smlouvě (LS). V souladu s prohlášením, které
ve stejné době hlavy států a předsedové vlád rovněž učinili, by obsah tohoto
rozhodnutí měl být ve formě protokolu připojen k zakládacím smlouvám
Evropské unie, a to v okamžiku uzavření příští smlouvy o přistoupení.
V primárním právu Evropské unie by tak měly být obsaženy následující záruky:
žádné ustanovení LS přiznávající právní status Listině základních práv Evropské unie ani ustanovení této smlouvy
týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva neovlivňují rozsah a platnost ochrany práva na život, ochrany
rodiny a ochrany práv týkajících se vzdělání, jak je zaručena příslušnými články Ústavy Irska;
žádné ustanovení LS nijak nemění pro žádný členský stát rozsah nebo výkon pravomocí Unie v oblasti zdanění;
společná bezpečnostní a obranná politika Unie se nedotýká bezpečnostní a obranné politiky ani závazků
jednotlivých členských států a LS není ovlivněna tradiční irská politika vojenské neutrality (čl. 3 návrhu Protokolu
obsahuje další zpřesňující ustanovení, jimiž je stvrzován specifický charakter bezpečnostní a obranné politiky
Unie i členských států – konstatuje např., že LS nestanoví vytvoření evropské armády ani nezakládá povinnost
vojenské služby).
Protokol by měl vstoupit v platnost dne 30. června 2013. Nebudou-li však do tohoto data uloženy všechny ratifikační
listiny, vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny.
Protokol je plně v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími
z členství ČR v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního
práva. Z obsahového hlediska představuje Protokol smluvní instrument deklaratorní povahy, jenž neobsahuje žádné
nové závazky pro ČR a pouze potvrzuje výklad určitých ustanovení Lisabonské smlouvy. Po stránce formální se jedná
o doplnění zakládacích smluv EU. Po ratifikaci prezidentem republiky a vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv se
Protokol stane v souladu s čl. 10 Ústavy ČR součástí právního řádu ČR.
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Seminář „ISCED 2011 – implementace na národní úrovni“
Dne 15. května se přímo na MŠMT uskutečnil seminář na téma mezinárodní klasifikace ISCED. Tuto klasifikaci vzdělání
využívají při zapracování indikátorů porovnávajících vzdělávací systémy i OECD, UNESCO ale i Eurostat. Klasifikace
představuje také národní klasifikaci vzdělání v České republice. Koncem minulého roku byla představena revize
klasifikačního systému a byl také zahájen proces její implementace. V roce 2014 mají být předávána data již podle
revidované klasifikace ISCED 2011.
Díky provázanosti klasifikace s národní soustavou kvalifikací a s národním kvalifikačním rámcem byl seminář věnovaný
právě především revizím ISCED 2011. Pod níže uvedeným odkazem naleznete poslední verzi revidované klasifikace se
všemi změnami, které přináší. Více informací ke klasifikaci poskytuje analyticko-koncepční odbor MŠMT.
Odkazy na zdroje související s tématem:
OECD

Finanční mechanismy EHP/Norska - jednání s donorskými státy
v norském Oslu a Bergenu
Ve dnech 24. až 27. se v norském Oslu a Bergenu uskutečnilo setkání zástupců tzv.
„beneficiary states“, tedy států, které se ucházejí o finanční prostředky ze zdrojů zemí EHP,
se zástupci donorských států a Kanceláří finančních mechanismů v rámci přípravy a spuštění
nové etapy fungování finančních mechanismů EHP/Norska. Setkání se týkalo programů
vztahujících se jednak na spolupráci v oblasti výzkumu a také na spolupráci v programu
„Scholarship“. Oba programy spadají pod MŠMT (program Scholarship - Program EHP
na spolupráci škol a stipendia & Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia, spadá
přímo pod DZS/NAEP).
Obsahem jednání v Oslu byla oblast spolupráce ve výzkumu. Konference byla zahájena
zástupci ministerstva zahraničních věcí a také ministerstva pro výzkum a vzdělávání. Dále na jednání vystoupili se svým
programem zástupci všech participujících zemí, který je v tuto chvíli schvalován a který bude tvořit rámec pro spolupráci
po celou dobu trvání fungování druhé etapy Finančních mechanismů, tedy do roku 2016.
Po setkání v Oslu následovalo jednání v Bergenu, které se vztahovalo již na samotný program „Scholarship“. Stejně jako
v Oslu i zde zazněly prezentace programů jedlotlivých států a také příspěvky všech relevantních partnerů Programu.
Součástí konference bylo několik zajímavých workshopů. Cílem konference bylo také
navázání komunikace se vzdělávacími institucemi donorských států, které byly na akci
zastoupeny. Velmi důležité bylo setkání se zástupci Kanceláře Finančních Mechanismů
a všemi představiteli donorských partnerských organizací (SIU, RANNIS a AIBA). Jednotlivé
programy jsou v současnosti ve schvalovací fázi. V červenci tohoto roku by již měla být
spuštěna první výzva. Koncem června by se měla v Praze také konat zahajovací konference
vztahující se právě k nové etapě fungování Finančních mechanismů.
Více informací naleznete v „Kalendáři“ a také pod uvedeným odkazem.
Odkazy na zdroje související s tématem:
DZS/NAEP
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport – 10. až 11. května 2012:
oblast vzdělávání
Rada přijala částečný obecný přístup k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus pro
všechny“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Program se zaměří na tři hlavní okruhy
činností: mobilitu jednotlivců v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, spolupráci pro inovace a osvědčenou praxi
a podporu reforem politiky v daných oblastech. Součástí programu bude i aktivita Jean Monnet na podporu evropské
integrace ve vzdělávání, vědě a výzkumu a podprogram pro sport, který se zaměří na boj proti dopingu, násilí a rasismu
ve sportu a posílení nadnárodních aktivit týkajících se řádné správy ve sportu a sportovních organizacích. V rámci
programu bude také zaveden zcela nový finanční nástroj, jehož cílem bude prostřednictvím záruk za půjčky pomoci
studentům absolvovat magisterský studijní program na zahraniční vysoké škole.
Rada přijala bez diskuse závěry o zaměstnatelnosti absolventů vzdělávání a odborné přípravy, které upozorňují
na nutnost vybavit mladé lidi znalostmi a dovednostmi, které by jim zajistily hladký přechod ze vzdělávání a odborné
přípravy do zaměstnání. Zvláštní pozornost by měla být věnována období prvních měsíců od ukončení vzdělávání
a odborné přípravy do nástupu do prvního zaměstnání. Závěry konstatují, že podíl zaměstnaných absolventů vzdělávání
a odborné přípravy ve věku 20 až 34 let v prvních třech letech po ukončení vzdělávání a odborné přípravy klesl z 81 %
v roce 2008 na 76,5 % v roce 2010. V příloze závěrů je uvedeno, že do roku 2020 by měl podíl zaměstnaných absolventů
ve věku 20 až 34 let, kteří ukončili vzdělávání a odbornou přípravu ve třech letech před referenčním rokem, dosáhnout
alespoň 82 % (ve srovnání s 76,5 % v roce 2010). Členské státy by měly zvážit, jakým způsobem a do jaké míry mohou
na základě možností a hospodářské situace přispět k uvedené referenční úrovni.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry o zaměstnatelnosti absolventů vzdělávání a odborné přípravy (EN)
Částečný obecný přístup k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus pro všechny“

Seminář Vícejazyčnost a priority jazykového vzdělávání
Obdobně jako v předchozích letech organizuje MŠMT, odbor
pro záležitosti EU, s finanční podporou Evropské komise,
několik akcí zaměřených na šíření výstupů evropské spolupráce
ve vzdělávání a naplňování priorit Strategického rámce
evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě
(ET 2020).
První z těchto akcí je seminář Vícejazyčnost a priority
jazykového vzdělávání, který se uskuteční 12. června 2012
v Praze. Cílem semináře je představit současné trendy v oblasti
jazykového vzdělávání a způsoby, jakými se z evropské úrovně
promítají do českého prostředí. Témata semináře budou
zaměřena na evropské priority v jazykovém vzdělávání
a podporu vícejazyčnosti prostřednictvím jazykové politiky a praxe vedené Radou Evropy a jejím Evropským střediskem
pro moderní jazyky. Reflexe této politiky a problematika jazykového vzdělávání v České republice bude představena
společně se souvisejícími kurikulárními dokumenty.
Obsah semináře je určen zejména pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají
s problematikou jazykového vzdělávání.
Výstupy ze semináře společně s prezentacemi řečníků budou k dispozici od 14. června na webových stránkách
www.et2020.cz pod záložkou AKCE.
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Zpráva o účasti ČR v Programu celoživotního učení 2007 – 2011
Byla vydána čtivá a graficky atraktivní publikace, která shrnuje, jakým způsobem byl Program celoživotního učení
realizován v ČR v letech 2007 – 2011. Vzhledem k tomu, že jádrem programu je mobilita, dozvíte se například, kolik
osob vyjelo od nás do zahraničí díky programu Erasmus, jaké jsou nejoblíbenější aktivity v Comeniu či destinace
v Leonardu da Vinci a které regiony jsou nejaktivnější v Grundtvigu. Bylo vybráno několik projektů jako příklady dobré
praxe, abyste se mohli dočíst o tom, jak projekty probíhají. Pokud tedy o programu zatím mnoho nevíte, můžete se
na konkrétních příbězích dozvědět o zkušenostech a zážitcích z evropské spolupráce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Publikace na webových stránkách MŠMT
Publikace na webových stránkách NAEP

25 let programu Erasmus aneb s Erasmem na Univerzitní maraton
Letošní čtvrtstoleté výročí vzniku programu Erasmus připomínají od začátku
roku akce po celé Evropě. Stěžejní akcí v ČR byl 13. května 2012 Univerzitní
maraton, součást tradičního jarního pražského běžeckého svátku pod názvem
Volkswagen Maraton Praha. Erasmus byl vedle Univerzity Karlovy v Praze
patronem Univerzitního maratonu a pro studenty vysokých škol byl přichystán
závod čtyřčlenných štafet. Během maratonského víkendu se mohli zájemci
seznámit s nabídkou programu Erasmus ve zvláštním informačním stánku
na Staroměstském náměstí nebo na veletrhu Sport Expo na Výstavišti.
Letošního
ročníku
Univerzitního maratonu
se zúčastnilo celkem
33 studentských štafet.
Za zmínku
jistě
stojí
umístění štafety „Erasmus
team Charles University“
na skvělém 5. místě, která
byla
sestavena
jak
z domácích, tak zahraničních studentů programu Erasmus
Univerzity Karlovy v Praze. Ani studentská organizace Erasmus
Student Network (ESN) fungující na principu „students helping
students“ nezůstala pozadu a sestavila svůj běžecký tým v čele
s prezidentem ESN ČR Vojtěchem Veselým. Vítězný tým
Masarykovy univerzity obdržel pohár přímo z rukou rektora
Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Erasmus je i na Facebooku
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Festival vzdělávání dospělých AEDUCA míří do Evropského parlamentu
Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní Festival
vzdělávání dospělých AEDUCA 2012, jehož hlavním mottem je „(Ne)rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých?“.
Festival sestává z odborných konferencí zaměřených na vzdělávání dospělých a z prezentace projektů a programů
vzdělávacích institucí, odborná část proběhne ve dnech 10. až 12. září v Olomouci.
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA je největší a zároveň ojedinělou akcí svého druhu v České republice. Vytváří
jedinečnou platformu pro propagaci celoživotního vzdělávání, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání,
a v neposlední řadě také pro setkávání všech odborníků i příznivců v této oblasti.
Osmý ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA byl zahájen 29. května v prostorách Senátu Parlamentu České
republiky setkáním odborníků a příznivců vzdělávání dospělých.
„Vzdělávání dospělých si hledá cestu v oblasti možností
a příležitostí, kde ho realizovat. Zatímco neustále roste
tlak na vyšší kvalifikaci pracovníků, na propojení
vzdělávání s praxí, na flexibilitu a samostatnost, tak
současná podpora vzdělávání dospělých směřuje hlavně
do oblasti vzdělávání nezaměstnaných. Je toto však
skupina lidí, která vede naši společnost kupředu?,“
komentuje výběr letošního tématu ředitelka Festivalu
vzdělávání dospělých RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková,
Ph.D.
Letošní ročník má dále na programu 20. června
prezentaci a následnou diskuzi na půdě Evropského
parlamentu v Bruselu (Výbor pro kulturu a vzdělávání
- CULT).

Autor článku: PhDr. Petra Vávrová, výkonná ředitelka Festivalu vzdělávání dospělých.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Další informace a kontakty jsou k dispozici na webových stránkách festivalu - www.aeduca.cz

VÝZKUM A VÝVOJ
Sedm let České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO)
Už sedm let Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)
v Bruselu napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu
do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím
Rámcových programů Evropské unie pro výzkum a vývoj. Kancelář
poskytuje bezplatné služby výzkumníkům ze všech oborů
a výzkumných subjektů v České republice a během své působnosti si
vybudovala pevné místo v bruselské výzkumné komunitě. Jde
o projekt Technologického centra Akademie věd ČR, finančně
podpořený grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z programu EUPRO.
Sedm let svého působení v Bruselu oslavila kancelář CZELO
30. května 2012 slavnostním setkáním partnerů, spolupracovníků
a čestných hostů. Během setkání bylo představeno v krátkých sedmiminutových prezentacích šest evropských
a regionálních center excelence, která jsou v České republice budována s finanční podporou ze strukturálních fondů EU.
Při této příležitosti byl představen i projekt SYLICA, demonstrující synergické využití finančních zdrojů ze 7. Rámcového
programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a strukturálních fondů.
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Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací včetně prezentací na stránkách CZELO
Rámcových programů Evropské unie pro výzkum a vývoj

Rada ministrů EU pro konkurenceschopnost jednala o Horizontu 2020
i jednotném vnitřním trhu
Na posledním jednání během dánského
předsednictví EU se ministři zodpovědní
za posilování konkurenceschopnosti sešli jak
k části věnované vnitřnímu trhu a průmyslu,
tak k oblasti výzkumu a vývoje. V první části
jednání ministři přijali opatření k realizaci
Programu pro konkurenceschopnost podniků
s důrazem na malé a střední podniky pro
období 2014–2020 (tzv. COSME). Diskutovali
také o revizi směrnice o uznávání profesních
kvalifikací a jednotném evropském patentu
jako důležitých krocích, které je nutné
podniknout k posílení skutečně jednotného
vnitřního trhu EU, jehož dokončení je
významnou evropskou prioritou i pro ČR.
Ministři zodpovědní za výzkum, vývoj
a inovace pokračovali v projednávání dokumentů nutných pro nastartování nového rámcového programu EU Horizont
2020. Hlavní bod jednání představoval návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020
- rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020). Naprostá většina zemí vyjádřila svou podporu
kompromisnímu textu, který dánské předsednictví předložilo, a Rada přijala částečný obecný přístup k tomuto bodu.
Dále Rada přijala zprávu o pokroku k dalším dokumentům legislativního balíčku H2020, jejichž projednávání bude
pokračovat za kyperského předsednictví. Ministři se rovněž zabývali problematikou Evropského inovačního
a technologického institutu (EIT) a jeho strategické agendy. EIT, jenž má pomocí integrace znalostního trojúhelníku zvýšit
inovační potenciál EU, byl rovněž tématem k obědu ministrů. Zdůrazněna byla především nutnost větší otevřenosti
znalostních a inovačních společností (KICs), které jsou hlavním implementačním nástrojem EIT. Lepšímu prosazení
některých konkrétních opatření strategie Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Unie inovací by také mělo pomoci přijetí
závěrů Rady k Evropským inovačním partnerstvím (EIP), ve kterých se ministři přihlásili ke snaze EU lépe využívat
intelektuálního a inovačního potenciálu Evropy a reagovat na stárnutí evropské populace.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tisková zpráva
Evropský inovační a technologický institut
Závěry Rady k Evropským inovačním partnerstvím
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MLÁDEŽ
Setkání zástupce stálé představitelky ČR při EU velvyslance Jakuba
Dürra s předsedkyní Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského
parlamentu Doris Pack k programu „Erasmus pro všechny“
Dne 9. května 2012 se v Bruselu uskutečnilo setkání
zástupce stálé představitelky ČR při EU velvyslance
Jakuba Dürra s předsedkyní Výboru pro kulturu
a vzdělávání Evropského parlamentu Doris Pack
k připravovanému programu Erasmus pro všechny.
Doris Pack ve svém projevu uvedla, že vítá navrženou strukturou programu, nicméně název nebyl podle jejího názoru
vhodně zvolen. Cílové skupiny programu jsou zvyklé na zavedené značky, které by měly být zachovány. Doris Pack
nesouhlasí s návrhem alokovat fixně jen 56 % rozpočtu na jednotlivá odvětví a upřednostňuje alokaci minimálně 90 %,
aby bylo od počátku patrné, s jakými částkami bude možné počítat na podporu konkrétních aktivit.
S ohledem na dosavadní úspěšnost stávajícího programu Mládež v akci a fakt, že je 100% naplňován, podporuje Doris
Pack kompromisní návrh dánského předsednictví ohledně samostatné kapitoly „mládež“ v integrovaném programu.
V této souvislosti je podle jejího názoru nezbytné trvat na požadavku odděleného rozpočtu pro mládež. Počet
národních agentur pro implementaci programu by měl být ponechán na rozhodnutí členských států.
Doris Pack v současné době pracuje jako zpravodajka návrhu na zprávě Výboru pro kulturu a vzdělávání, kterou
představí svým kolegům na Výboru koncem května. Oficiální projednání ve Výboru je plánováno na 9. července
a hlasování na 9. října. Plénum Evropského parlamentu by mělo o návrhu stanoviska hlasovat v lednu/únoru 2013.

Návrh programu Erasmus pro všechny
Ve dnech 10. až 11. května 2012 se uskutečnilo zasedání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, v jehož rámci
byl přijat částečný obecný přístup k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus
pro všechny“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.
Dánské předsednictví v úvodu jednání připomnělo, že obecným cílem programu je přispět k plnění úkolů Strategie
Evropa 2020 a jejích vlajkových iniciativ, jakož i relevantních strategických rámců evropské spolupráce v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a k rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu.
Evropská komise ocenila úsilí dánského předsednictví v prvním kole vyjednávání a uvítala zejména zachování
zjednodušené architektury a myšlenky jednotného programu, zaměření na evropskou přidanou hodnotu, politické cíle
a priority, tři klíčové akce, jakož i jeden programový výbor, který bude program implementovat. Dále uvedla, že zatím
nemůže vyslovit souhlas s odkazem na celkové vyjednávání o víceletém finančním rámci a stanovisko Evropského
parlamentu. Evropská komise nesouhlasí s vypuštěním ukazatelů z právního základu, se samostatnou kapitolou
pro mládež a samostatným rozpočtem pro mládež.
Členské státy ve svých komentářích naopak samostatnou kapitolu pro mládež uvítaly a zdůraznily nezbytnost
samostatného rozpočtu na tuto oblast. Počet národních agentur pro implementaci programu by podle jejich názoru měl
být ponechán na rozhodnutí členských států.
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Strategie pro zajištění větší bezpečnosti a lepšího obsahu pro děti
a mládež na internetu
Dne 2. května 2012 přijala Evropská komise formou
Sdělení “Strategii pro zajištění větší bezpečnosti
a lepšího obsahu pro děti a mládež na internetu“.
Strategie je souborem opatření zaměřených na vytváření
internetového prostředí bezpečného pro děti, zvyšování
informovanosti o rizicích, s nimiž se mohou na internetu
setkat, a vytváření nástrojů, které by dětem umožnily lépe
se chránit, rozvíjet své kritické myšlení a digitální
dovednosti. Jedná se např. o zpřístupnění mechanismů
umožňujících oznámit škodlivý obsah nebo nebezpečné
chování na internetu, transparentní standardní nastavení
ochrany soukromí odpovídající věku dítěte nebo snadnou
rodičovskou kontrolu. Dalším cílem je posílení výuky
bezpečnosti na internetu ve všech školách v EU. Evropské
firmy by podle názoru Evropské komise měly věnovat větší pozornost přípravě internetových stránek pro děti a nabízet
zde kvalitnější obsah. Prostřednictvím Strategie bude i nadále pokračovat boj proti sexuálnímu zneužívání dětí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: European Strategy for a Better Internet for Children

Kampaň “Generace 1992” – vznik jednotného trhu EU
K 20. výročí vzniku jednotného trhu EU vyhlásila Evropská
komise on-line kampaň určenou mladým lidem, kteří
se narodili v roce 1992 a vyrostli v prostředí jednotného trhu.
Cílem kampaně je upozornit, že vytvoření jednotného trhu
vedlo k odstranění překážek pro volný pohyb zboží, lidí,
služeb a kapitálu. Dnes, o dvacet let později, je možné
bez překážek cestovat, pracovat a žít v kterékoli z členských
zemí EU.
V rámci kampaně mohou mladí lidé, kteří se narodili v roce
1992, zasílat videa, fotografie, komiksy, eseje či aplikace do mobilu o tom, co jednotný trh EU představuje pro jejich
generaci, a podělit se tak o své zkušenosti a názory na toto téma. Kampaň bude probíhat do září 2012.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Web: www.generation1992.eu
Facebook: www.facebook.com/generation92
Twitter: @Generation_1992
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Kampaň „Volební právo od 16 let“
V rámci strukturovaného dialogu s mladými lidmi a v souvislosti s obecnou politickou prioritou participace mládeže
zahájilo Evropské fórum mládeže na webových stránkách kampaň „Volební právo od 16 let“.
Výzva k zapojení se do kampaně formou sdílení zkušeností k tématům participace, výchova k občanství a volební právo
od 16 let byla zaslána národním radám mládeže. Kampaň bude probíhat do 2. června 2012 a její výsledky budou
zveřejněny zde.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Evropského fóra mládeže
Zveřejnění výsledků kampaně

Setkání zástupců Visegrádské skupiny a Východního partnerství v Praze
Ve dnech 21. až 23. května 2012 se v Praze u příležitosti
českého předsednictví ve Visegrádské skupině (dále jen „V4“)
uskutečnilo setkání odborníků na oblast politiky mládeže zemí
V4 a Východního partnerství organizované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním
institutem dětí a mládeže.
Jednání se zúčastnili zástupci ministerstev zodpovědných
za mládež a jejich přímo řízených organizací, národních agentur
programu EU Mládež v akci a neziskových organizací ze zemí V4
a zástupci státní správy z Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska
a Ukrajiny. Cíle setkání podpořili svou účastí zástupci Evropské
Komise, Rady Evropy, organizace ERYICA a Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Jednání bylo zaměřeno na seznámení se s národními politikami mládeže jednotlivých účastnických států a následnou
identifikaci možných témat spolupráce, včetně naplánování konkrétních projektů, které posílí spolupráci zemí V4
a Východního partnerství v oblasti mládeže. Hlavním výstupem je shoda na podobě společné Zprávy o mládeži v zemích
V4, která bude připravena v průběhu polského předsednictví V4.

Podpis česko-slovenského protokolu o spolupráci v oblasti mládeže
Dne 24. května 2012 byl v Praze u příležitosti 6. jednání československé smíšené komise v oblasti mládeže podepsán protokol
o spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou v oblasti
mládeže. Protokol zohledňuje spolupráci na úrovních
příslušných
ministerstev,
přímo
řízených
organizací,
informačních center mládeže a národních rad mládeže.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Zápis ze 6. jednání česko-slovenské smíšené komise v oblasti mládeže konaného v Praze ve dnech 23. – 24. května 2012
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SPORT
Výstupy Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport: oblast sportu
Jednou z priorit dánského předsednictví v oblasti sportu je téma boje proti dopingu.
Dánské předsednictví se na téma zaměřilo a předložilo návrh závěrů Rady o boji proti
dopingu v rekreačním sportu na jejím posledním jednání ve dnech 10. až 11. května.
Závěry, přijaté Radou bez diskuze, uvádějí, že doping v rekreačním sportu, a to včetně
fitness center, je významným problémem, který má negativní dopad na zdraví
rekreačních sportovců, zvláště pak mladých lidí, narušuje celistvost rekreačního sportu
a nese s sebou i negativní sociální jevy.
Závěry zároveň vyzývají členské státy, aby zvyšovaly povědomí o dopingu v rekreačním
sportu prostřednictvím vzdělávacích programů, informačních kampaní a preventivních
opatření, podporovaly spolupráci mezi různými zúčastněnými aktéry (veřejnými
orgány, sportovními organizacemi) prostřednictvím sdílení informací a realizací
společných projektů, výměnu informací mezi národními a mezinárodními orgány, rámec účinných opatření týkajících se
výroby, nelegálního obchodování a držení dopingových látek a úsilí Světové anti-dopingové agentury zaměřené
na rozvoj účinného rámce spolupráce mezi mezinárodními policejními a celními orgány, stejně jako farmaceutickým
průmyslem a dalšími zúčastněnými organizacemi. Členské státy se rovněž shodly, že by mandát expertní skupiny o antidopingu, která vznikla na základě pracovního plánu EU na léta 2011–2014, měl být rozšířen o sběr osvědčených postupů
týkajících se dopingu v rekreačním sportu tak, aby skupina mohla do konce roku 2013 předložit soubor doporučení
o řešení tohoto problému.
Tématem následné politické rozpravy byly budoucí výzvy v oblasti boje proti dopingu, včetně rekreačního sportu.
Dánské předsednictví připomnělo, že obecně největším problémem je zachování integrity sportu. EU je v problematice
boje proti dopingu velmi aktivní. Do budoucna by se spolupráce měla zaměřit na čtyři hlavní výzvy, kterými jsou právní
a morální aspekty, jako je ochrana soukromí sportovců a přiměřenost anti-dopingových opatření, tematické oblasti
zájmu (vrcholový sport, rekreační sport), praktické aspekty (hodnocení metod užívání dopingu a účinnost využitelných
zdrojů) a spolupráce na mezinárodní úrovni, zejména mezi EU a Radou Evropy.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o boji proti dopingu v rekreačním sportu

Veřejná výzva k předkládání návrhů - Přípravná akce: Evropské
partnerství v oblasti sportu
Evropské komise vyhlásila výzvu k implementaci Přípravné akce “Evropské partnerství ve sportu”, a to v souladu
s rozhodnutím, kterým se přijímají roční pracovní programy grantů a smluv pro přípravnou akci – Evropské partnerství
v oblasti sportu a pro pilotní projekt – Partnerství založená na znalostech na rok 2012. Hlavním cílem je příprava
budoucích akcí EU v této oblasti na základě kapitoly o sportu v navrhovaném programu Unie pro vzdělávání, odbornou
přípravu, mládež a sport na období 2014–2020 s názvem „Erasmus pro všechny“.
Výzva k předkládání návrhů bude podporovat nadnárodní projekty zpracované veřejnými orgány nebo neziskovými
organizacemi s cílem určit a vyzkoušet vhodné sítě a osvědčené postupy v oblasti sportu, pokud jde o následující témata:
1) boj proti manipulacím s výsledky zápasů; 2) propagace fyzické aktivity na podporu aktivního stárnutí; 3) zvyšování
informovanosti o účinných způsobech podpory sportu na místní úrovni; 4) společné přeshraniční místní sportovní
soutěže v sousedních regionech a členských státech.
Útvarem Komise odpovědným za provádění a řízení této akce je oddělení „Sport“ generálního ředitelství pro
vzdělávání a kulturu. Žádosti musí být odeslány Evropské komisi nejpozději do 31. července 2012.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Další dokumenty a informace týkající se výzvy
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NOVÉ PUBLIKACE
The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report
Entrepreneurship Education at School in Europe
Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe, 2011/12
Klíčové údaje o učení a inovacích prostřednictvím IKT ve školách v Evropě 2011 - Key Data on Learning and Innovation
through ICT at School in Europe 2011
Opakování ročníků v povinném vzdělávání v Evropě: předpisy a statistické údaje - Grade Retention during Compulsory
Education in Europe: Regulations and Statistics

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Návrh sdělení Komise o státní podpoře filmu a dalších audiovizuálních děl (v gesci ÚOHS), do 14. června 2012
Možnost zřízení bankovního účtu pro studenty programu Erasmus a výměnné studenty (v gesci MPO), do 19. června
2012
Kvalitativní rámec pro stáže, do 11. července 2012
„Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace“ jako stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020, do 7. srpna 2012
Občané EU: vaše práva a vaše budoucnost, do 9. září 2012

EU KALENDÁŘ NA MĚSÍC ČERVEN
31.05. až 01.06.2012:
04. až 05.06.2012:
04. až 06.06.2012:
07. až 08.06.2012:
13. až 14.06.2012:
13. až 14.06.2012:
13. až 15.06.2012:
14. až 15.06.2012:
14. až 15.06.2012:
15.06.2012:
15.06.2012:

18. až 19.06.2012:
25. až 26.06.2012:

28.06.2012:
28. až 29.06.2012:
Každé pondělí:

Setkání (vrchních) ředitelů v oblasti sportu (Informal Meeting of EU Sport Directors)/Kodaň
Konference k inovativním regionům (The Week of Innovative Regions WIRE 2012)/Krakow
Zasedání Evropského strategického fóra pro infrastruktury výzkumu (ESFRI)/Ispra
Setkání (vrchních) ředitelů pro vzdělávání (High Level Group)/Nicosia
Zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA)/Paříž
Konference makroregionální spolupráce Dunajského regionu – „Investování do lidí
a dovedností“ /Vídeň
Zasedání European Research Area Committee(ERAC)/Kodaň
Jednání řídicí skupiny makroregionální spolupráce Dunajského regionu/Vídeň
Konference ke zvýšení úspěšnosti všech studentů – kvalita v inkluzívním vzdělání
(Conference on Raising Achievements for All Learners – Quality in Inclusive Education)/Odense
Konference k významu výzkumu a inovačních strategií pro inteligentní specializaci
(The Power of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation)/Brusel
Konference k problematice regionální specializace a strukturálních fondů
(Transforming Regional Economies: “The Power of Research and Innovation Strategies for Smart
Specialization“)/Brusel
Konference ke vzdělávání k podnikavosti
(Conference on Entrepreneurship Education and Training)/Horsens
Konference na téma: propojení businessu, výzkumu a terciárního vzdělávání – příklady dobré
praxe a učení (Good Practices and Learnings from the EIT: Linking Business, Research and Higher
Education)/Kodaň
Zahajovací konference k Fondům EHP a Norským fondům/Praha
Zasedání Výboru pro vzdělávání (Meeting of the Education Committee)/Kodaň
Pracovní skupina pro výzkum – téma Horizont 2020/Brusel
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KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor pro záležitosti EU
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
rks@msmt.cz, antonie.ondrouchova@msmt.cz
tel.: 234 811 441
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