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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl únorové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech, ve kterém se dočtete o novinkách z oblastí vzdělávání a
odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu.

V aktuálním vydání přinášíme informace o vyhodnocení kyperského
předsednictví a prioritách irského předsednictví v Radě EU, Evropském
roku občanství a konferenci ke strategii vzdělávání v ČR, která se
uskutečnila 17. ledna 2013 v Praze.

Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí.

Jiří Nantl
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a náměstek ministra skupiny legislativy a strategie

Zpracoval: odbor mezinárodních a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Vyhodnocení kyperského předsednictví v Radě EU
Kypr měl za úkol završit společný osmnáctiměsíční program tzv.
předsednického tria, které tvořily státy Polska, Dánska a Kypru. Mezi
nejdůležitější priority kyperského předsednictví patřilo, stejně jako u
dánského předsednictví, zejména vyjednávání o dlouhodobém rozpočtovém
rámci EU, tzv. víceletém finančním rámci (VFR) na období let 2014 až 2020.
Mezi další priority patřilo vyjednávání nových programů Evropské unie
Horizont 2020 a Erasmus pro všechny. Za konkrétní priority v oblasti
vzdělávání jmenujme například téma gramotnosti, k němuž byly přijaty
závěry Rady. V oblasti mládeže bylo jedním z hlavních témat sociální
začleňování mládeže a v oblasti sportu téma podpory pohybových aktivit pro
upevnění zdraví. Od prvního ledna 2013 přebírá po Kypru předsednickou
štafetu Irsko. Bližší informace naleznete na webu MŠMT.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Vyhodnocení výsledků kyperského předsednictví v Radě EU v 2. pololetí 2012
Stránky kyperského předsednictví

Rok 2013 – Evropský rok občanů
V roce 2012 bylo hlavním tématem aktivní stárnutí a v návaznosti na toto téma
byla připravena řada akcí a iniciativ na jeho zviditelnění a podporu. Rok 2013 je
věnován evropským občanům a jejich právům. V tomto roce se chce Evropská
komise zaměřit na podnícení dialogu mezi všemi úrovněmi vládnutí, občanskou
společností a také oblastí byznysu. Platformou pro tento dialog mají být různá
fóra, konference a různé další akce pořádané v rámci Evropy s cílem
prodiskutovat práva občanů EU v návaznosti také na směřování vývoje v EU do
roku 2020. Evropská komise a její čelní představitelé si kladou za cíl přiblížit se
co nejvíce evropským občanům, kteří by tak měli dostat šanci vyjádřit své
potřeby a očekávání od Evropské unie do budoucna. Současný slogan zní: „It´s about Europe, It´s about YOU“, tedy „je
to o Evropě, je to o VÁS“. Evropská komise chce využít pro komunikaci s občany různé prostředky. Více informací
naleznete na níže uvedeném odkazu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropský rok občanů

3/datum vydání: 11. února 2013

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 chce přispět k dosažení
cílů Evropy 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje dokument Strategie
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jehož cílem je aktualizovat
a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie
vznikne na základě veřejné diskuze, kterou ministerstvo zahájilo konferencí
17. ledna 2013 v Národní technické knihovně v Praze.
Strategie naváže na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku
2001, který dosud nebyl nahrazen koncepčním dokumentem srovnatelného
rozsahu a záběru a jehož hlavní myšlenky jsou v mnohém stále aktuální.
Zároveň bude vzdělávací politika poprvé od vstupu ČR do EU explicitně
reagovat na strategické cíle rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET2020) z roku 2009 a tedy i
na snahu ČR přispět k dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020.
„Dokumentů tedy máme mnoho, je mezi nimi i řada kvalitních doporučení, ale chybí všeobecně přijímaný a srozumitelný
strategický rámec vzdělávací politiky. To chceme nyní změnit prostřednictvím širší společenské diskuse,“ uvedl na
zahajovací konferenci ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Strategie bude proto připravována formou
veřejné konzultace, která umožní vzdělávaným, jejich rodičům, učitelům a vedení škol, zástupcům veřejného,
neziskového i podnikatelského sektoru i široké veřejnosti, aby jejich stanoviska a návrhy byly slyšeny a vzaty v úvahu.
Během jarních měsíců bude následovat série kulatých stolů zaměřených k jednotlivým profilovým tématům strategie.
Průběžně probíhá diskuze také na portálu www.vzdelavani2020.cz, kde je k dispozici vstupní materiál k přípravě
strategie.
Odkazy na zdroje související s tématem:
www.vzdelavani2020.cz

Výsledky veřejné konzultace na téma: výkon vysněné profese bez bariér
Veřejná konzultace probíhala od 1. 10. do 31. 12. 2012. Během tohoto období
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo 243 odpovědí, které
jsou zpracovávány jako podklad k následným diskusím s kompetentními
orgány.
Z reakcí respondentů vyplývá, že v právní úpravě regulovaných povolání
postrádají především možnost nahrazení některých typů studia praxí.
Navrhovaný posun v právní úpravě by měl být od upřednostňování
formálního vzdělávání k důrazu na praxi, při současném zajištění vysoké
úrovně kvality pracovníků. V současné době je kladen důraz především na
formální vzdělání, které často nemůže být nahrazeno ani mnohaletou praxí v oboru. Nejvíce respondentů by uvítalo
tento posun u pedagogických profesí a u profese trenéra.
Z obdržených reakcí vyplynul jednoznačný obecný požadavek na systemizaci regulace jednotlivých profesí, a to zejména
s ohledem na povolání, jejichž právní úprava je roztříštěna do několika různých předpisů. Bylo by vhodné naopak
takovouto právní úpravu sjednotit tak, aby byly všechny požadavky snadno dohledatelné. Jednotlivé legislativy by na
sebe měly navazovat popř. se doplňovat. Z pohledu respondentů je nutné stručně a jasně definovat náplň profese a
činnosti, které je možné v rámci kvalifikace vykonávat. Legislativa by měla také pružně reagovat na dynamický vývoj
v některých oblastech tak, aby korespondovala jak s možnostmi osob vykonávajících profesi, tak s očekáváním příjemců
jejich služeb.
V následujících dnech budou probíhat jednání s kompetentními orgány o promítnutí navrhovaných změn do legislativy
ČR.
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Priority irského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy
V návaznosti na důsledky ekonomické krize by irské předsednictví chtělo podpořit
kvalitu a rovnost ve vzdělávání a odborné přípravě. Stěžejní prioritou irského
předsednictví je nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport,
Erasmus pro všechny 2014 – 2020. V následujícím půlroce dojde k trialogům mezi
Radou, Evropským parlamentem a Komisí. Další prioritou je přijmout závěry Rady ke
Sdělení Komise k Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení
lepších socioekonomických výsledků a Roční analýze růstu 2013.
Dále by se Irsko chtělo zasadit o zdůraznění role učitele jako klíčového aktéra ve
vzdělávacím systému a přijmout Závěry Rady k tomu, jak zlepšit politickou podporu
vzdělávací profesi učitelů. V oblasti terciárního vzdělávání bude diskutovat
především sociální dimenzi vysokoškolského vzdělávání, regionální angažovanost
vysokoškolských institucí a EU projekt k sestavování evropského žebříčku univerzit
tzv. EU University Multiranking.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Priority ČR během irského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2013 - vzdělávání a odborná příprava
Priority irského předsednictví v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

College of Europe
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako každý rok i letos organizuje ve
spolupráci s College of Europe přijímací pohovory s uchazeči, kteří se přihlásili
k desetiměsíčnímu postgraduálnímu studiu na této instituci nabízející uchazečům
s ukončeným vysokoškolským vzděláním a výbornou znalostí anglického i
francouzského jazyka studium mezinárodních vztahů a diplomacie, práva,
politických a ekonomických věd zaměřené na problematiku Evropské unie.
Celkem se přihlásilo deset uchazečů; šest z nich jsou zaměstnanci státní správy s
možností ucházet se o tzv. vládní stipendium ve výši pokrývající roční školné,
náklady na ubytování a celodenní stravování ve dnech školní výuky (pro studium
v Brugách činí 22 000 EUR a v Natolinu 20 000 EUR), pokud uzavřou se svým
zaměstnavatelem dohodu o zvýšení kvalifikace a setrvání v zaměstnaneckém
vztahu po skončení studia nebo uhradí poměrnou část nákladů vynaložených
státem.
Odkazy na zdroje související s tématem:
College of Europe
Informace o College of Europe na webu MŠMT
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VÝZKUM A VÝVOJ
Priority irského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu a vývoje
Irsko převzalo od Kypru svoji roli předsednického státu také v oblasti vědy a
výzkumu. Hlavní prioritou je samozřejmě také další vyjednávání ohledně nastavení
programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace. Stále také
ještě nebyl ukončen proces projednávání návrhu rozpočtu programu Horizont 2020,
které se pohybuje především v intencích, které mu stanovuje proces projednávání
návrhu nového rozpočtu EU pro období po roce 2014 – Víceletého finančního rámce
(Multiannual Financial Framework, MFF). Mezi další prioritní témata Irska patří:
Evropský inovační a technologický institut (EIT), Evropský výzkumný prostor (ERA) a
Unie inovací. První Rada ministrů pro konkurenceschopnost se bude konat ve dnech
18. - 19. února 2013 v Bruselu. Rada se zaměří právě na zmiňovaný Horizont 2020,
Strategii Evropa 2020 a také na problematiku přístupu k vědeckým informacím.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Priority ČR během irského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2013 - výzkum a vývoj
Priority irského předsednictví v oblasti výzkumu a vývoje

EIT AWARENESS DAY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Úřadem vlády
uspořádalo EIT Awareness Day, nad kterým převzal záštitu hlavní vědecký
poradce předsedy vlády ČR prof. Rudolf Haňka. Cílem události bylo
představení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a
jeho znalostních a inovativních společenství (Knowledge and Innovation
Communities, KICs). EIT Awareness Day se konal dne 22. ledna 2013
v Lichtenštejnském paláci a zúčastnilo se ho přibližně 80 českých i
zahraničních účastníků. Mezi řečníky byli také zástupci EIT a všech současných KICs – Climate-KIC, KIC InnoEnergy a EIT
ICT Labs. Důležitou součástí dne byla prezentace současných kroků EIT a příprava na druhou vlnu KICs, pro něž by měla
být zveřejněna výběrová kritéria v průběhu roku 2013. Nové KICs by se měly zabývat tématy Innovation for Healthy
Living and Active Ageing, Raw Materials a Food4Future a podle současných předpokladů by měly vzniknout v roce 2014.
Odkazy na zdroje související s tématem:
EIT AWARENESS DAY
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MLÁDEŽ
Priority irského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže
Hlavní prioritou irského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže je téma přínos kvalitní
práce s mládeží pro rozvoj, dobré životní podmínky a sociální začleňování mladých lidí.
Problematikou se bude zabývat Pracovní skupina pro mládež. Úsilí irského předsednictví
v této oblasti by mělo vyvrcholit přijetím Závěrů Rady na květnové Radě ministrů pro
vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Rada ministrů by dále měla schválit Závěry Rady
k využití potenciálu práce s mládeží k plnění cílů Strategie Evropa 2020 a Doporučení
Rady k iniciativě Karta „Mládež v pohybu“. V průběhu irského předsednictví budou
pokračovat diskuse o novém programu zaměřeném na vzdělávání, odborné vzdělávání,
mládež a sport – Erasmu pro všechny.
Hlavním těžištěm strukturovaného dialogu s mladými lidmi bude sociální začlenění.
Evropská konference o mládeži spojená se setkáním ředitelů zodpovědných za mládež
se uskuteční ve dnech 11. - 13. března 2013.
Rada ministrů pro mládež proběhne 16. května 2013. Ve dnech 20. - 21. června se v Kildare uskuteční kulatý stůl expertů
k potenciálu politiky mládeže k plnění cílů Strategie Evropa 2020.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Priority ČR během irského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2013 - mládež
Priority irského předsednictví v oblasti mládeže

Avízo k EU konferenci o mládeži
Ve dnech 11. – 13. března 2013 v Dublinu proběhne v rámci irského
předsednictví EU konference o mládeži, na které naváže tradiční setkání
ředitelů zodpovědných za mládež (Youth Conference and Director Generals
meeting). Tato společná akce pro mládež, mládežnických organizací a tvůrců
politik umožní diskusi na téma sociálního začleňování mladých lidí, které je
jednou z hlavních témat předsednického tria (Irsko, Litva a Řecko). Obsahem
bude společná rozprava o již zmiňované oblasti sociálního začleňování
mladých lidí, jeho výzvy a dopad na mladé lidi. Zároveň proběhnou společné
workshopy na tematické oblasti, které budou čerpány z výsledků zpráv o
vnitrostátních konzultací poskytaných 27 členskými státy a jiných
účastnických stran.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace k EU konferenci o mládeži
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SPORT
Priority irského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu
V závislosti na výstupech z odborných skupin Rady plánuje Irsko, dle
předběžného programu květnového zasedání, předložit ministrům členských
států k přijetí Závěry k problematice dvojí kariéry sportovců („Dual careers for
athletes“) a podnítit politickou rozpravu k tématu udržitelného financování
sportu (The Sustainable Financing of Sport). Příští zasedání sportovních ředitelů
se bude konat 8. března 2013 v Dublinu, kde hlavními tématy jednání budou
udržitelné financování sportu a jeho ekonomický přínos. Irské předsednictví bude
také aktivní v oblasti boje proti dopingu. Bude koordinovat přípravu závěrečného
příspěvku EU k novelizaci světového antidopingového kodexu a zároveň
koordinovat pozici EU před zasedáním Správní rady WADA, které se bude konat v
květnu 2013. Irské předsednictví bude také pokračovat v zahájené práci na řešení
otázky ochrany údajů v oblasti boje proti dopingu. Více informací o prioritách irského předsednictví v rámci sportu
naleznete v odkazech.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Priority ČR během irského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2013 - sport
Priority irského předsednictví v oblasti sportu
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
The Education System in the Czech Republic - 2. vydání s aktuálními daty za školní rok 2011/2012
Přehled zástupců České republiky v pracovních skupinách a orgánech Evropské unie, OECD, Rady Evropy a dalších
institucí v oblastech: Vzdělávání a odborné příprava, Výzkum, vývoj a vysoké školství, Mládež, Sport, Profesní
kvalifikace - 2013

EU KALENDÁŘ NA ÚNOR
Každé pondělí a čtvrtek:
11.02.2013:
14. až 15.02.2013:
15.02. 2013:
18.02.2013:
18. až 19.02.2013:
18. až 19.02.2013:
19.02.2013:
20.02.2013:
25. až 26.02.2013:
28.02. až 01.03.2013:

Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Skupina koordinátorů ke směrnici 2005/36/ES (Profesní kvalifikace) /Brusel
Konference k Bio-ekonomice (Bio Economy Stakeholder Conference)/Brusel
Rada ministrů pro vzdělávání/Brusel
Pracovní skupina G6 usazování a služby – projednávání směrnice/Brusel
Profesionální identita učitelů působících v oblasti vzdělávání pedagogů (Integration,
Innovation and Improvement – the Professional Identity of Teacher Educators)/Dublin
Rada pro konkurenceschopnost/Brusel
Expertní skupina pro kreativitu a inovace mládeže/Brusel
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Konference k odpovědnému výzkumu a inovacím (Responsible Research and
Innovation)/Dublin
Konference ke Společnému programování (Joint Programming Conference)/Dublin

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
rks@msmt.cz, lubos.dubovsky@msmt.cz, tel.: 234 811 884
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