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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl další číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech, ve kterém se dočtete o novinkách z oblastí vzdělávání a odborné
přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
V březnovém vydání newsletteru naleznete článek o průběhu a výsledcích
jednání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (část týkající se vzdělávání),
které se konalo 15. února v Bruselu, a Rady pro konkurenceschopnost (část
pro výzkum a inovace), které proběhlo 18. února také v Bruselu.
Dále uvádíme informace o Víceletém finančním rámci a zprávu ze světového
šampionátu v biatlonu, který proběhl v Novém Městě na Moravě.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům,
kteří nám poskytují příspěvky za své oblasti.
Rád bych Vám také popřál veselé Velikonoce a řadu slunných dní bez jarní
únavy.

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

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
V pátek 15. února 2013 se konalo zasedání Rady Evropské unie
k oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Českou republiku zastupoval
první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl.
Hlavním tématem jednání byl vztah vzdělávání a odborné přípravy
k trhu práce a podpoře hospodářského růstu.
Politická debata ministrů pro vzdělávání byla vedena jako příspěvek
k Roční analýze růstu v rámci Evropského semestru. Ministři členských
států EU se shodli, že vzdělávání nelze chápat jen jako prostředek
přípravy mladých lidí k uplatnění se na trhu práce, ale musí být cíleně
zaměřováno na rozvoj důležitých přenositelných dovedností, a to
zejména v dnešní době, kdy je patrná vysoká míra nezaměstnanosti
mladých lidí v zemích EU. Odborné vzdělávání musí být modernizováno a je třeba překonat historické rozdíly mezi
všeobecným a odborným vzděláváním.
Dále byly přijaty závěry Rady ke sdělení Komise pod názvem „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností
v zájmu dosažení lepších socioekonomických výsledků“ a „Roční analýza růstu pro rok 2013“. Závěry Rady vyzývají
k zachování sociálních aspektů vzdělávání a odborné přípravy, zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
a k posílení úlohy vzdělávání a odborné přípravy.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry Rady k investování do vzdělávání a odborné přípravy – odpověď na Přehodnocení vzdělávání: investice
do dovedností v zájmu dosažení lepších socioekonomických výsledků a Roční analýzu růstu pro rok 2013

Rada pro konkurenceschopnost
Dne 18. února 2013 proběhlo v Bruselu jednání Rady pro konkurenceschopnost ve formaci ministrů zodpovědných
za výzkum a inovace. Zasedání předsedal irský ministr zodpovědný za výzkum a inovace Seán Sherlock, Evropskou komisi
zastupovala komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn a informaci o projektu ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) přednesl komisař pro energetiku Günther Oettinger. Česká delegace byla vedena
náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Tomášem Hrudou.
Hlavními projednávanými tématy byly Strategie Evropa 2020 a vědecké
informace. V rámci Strategie Evropa 2020 proběhla politická debata
o evropském semestru a roční analýze růstu 2013, zde bylo sděleno,
že doporučení pro Roční analýzu růstu z roku 2012 zůstávají v platnosti.
V oblasti vědeckých informací bylo prezentováno sdělení Evropské komise
Vstříc lepšímu přístupu k vědeckým informacím: zvýšení prospěchu
z veřejných investic do výzkumu a proběhla politická debata k Doporučení
Komise o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání. Delegace
podpořily princip otevřeného přístupu k informacím. Dále byla
místopředsedkyní skupiny na vysoké úrovni představena Dvouletá zpráva
skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování, která uvádí poučení z dosavadní implementace iniciativ
společného programování. Rada vzala zprávu na vědomí. Komisař Oettinger podal informaci o vývoji ITER a plánovaném
zasedání ministrů v roce 2013. Rada vzala informaci Komise na vědomí.
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Rozpočet Evropské unie na období 2014 až 2020
Země Evropské unie se začátkem února po celonočním jednání dohodly
na dlouhodobém rozpočtu Unie na roky 2014 až 2020. Předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy na sociální síti Twitter oznámil, že dohoda je
schválena.
Celkové výdaje Evropské unie na sedmileté období činí v závazcích 960 miliard
eur, což je o několik desítek miliard eur méně, než předpokládal původní
návrh Evropské komise.
V rámci kohezní politiky, která byla pro Českou republiku klíčová, bude moci
ČR v příštím rozpočtovém období získat 20,5 miliard eur (přes 517 miliard
korun) v cenách roku 2011. To je o 900 milionů eur více, než předpokládal
návrh z minulého setkání Evropské rady. I přesto se množství peněz
z eurofondů pro ČR oproti období 2007 až 2013 zmenší. V končícím
sedmiletém období mělo Česko k dispozici zhruba 26,7 miliard eur. Pokles byl
ale vzhledem k celkovým úsporám v chystaném unijním rozpočtu i kvůli bohatnutí země v rámci EU očekáván.
K tomu, aby dlouhodobý rozpočet vstoupil v platnost, je nutný souhlas Evropského parlamentu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Internetové stránky Evropské komise: Dosažení shody na podobě víceletého rozpočtu EU na období 2014–2020
Euroskop.cz: Šéfové frakcí Evropského parlamentu odmítají rozpočtovou dohodu

Návštěva zástupců Evropské komise na MŠMT/Fact Finding Mission
of the European Commission
Dne 26. února se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila schůzka
se zástupci Evropské komise. Českou republiku navštívili reprezentanti různých
generálních ředitelství Evropské komise včetně Zastoupení Evropské komise v ČR.
Jednání se za Českou republiku zúčastnili odborníci z MŠMT, z Národního ústavu
pro vzdělávání a z České školní inspekce.
Evropská komise měla zájem diskutovat tematické okruhy, které se týkaly zejména
připravovaných, ale i probíhajících reforem v ČR. Jednání se zaměřilo především
na oblast testování žáků, kariérního růstu učitelů, přístupu romských dětí
ke vzdělávání a vysokého školství. Obdobná setkání proběhla v těchto dnech také
na dalších českých ministerstvech, což jen odráží aktuální politiku Evropské komise.
Ta stále více podporuje těsnější kontakt s členskými státy s cílem lépe monitorovat
naplňování vytyčených cílů a strategií.

4/datum vydání: 11. března 2013

Podpora mobility inženýrů – zahájení projektu inženýrské karty v ČR
Český svaz vědeckotechnických společností zahájil 1. února 2013
vydávání evropské profesní karty inženýra, jehož cílem je, v rámci
evropského projektu FEANI (Evropské federace inženýrských národních
asociací) „engineerING card“, především zjednodušení mobility
inženýrů v Evropě (v souladu se „Směrnicí 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikacích“). V souvislosti s tímto projektem byla
podepsána „Smlouva o spolupráci při vydávání profesních karet
inženýra v České republice“ mezi Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Českým svazem vědeckotechnických společností.
Karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle
mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší
prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě.
Do projektu vstoupily a smlouvu o spolupráci s FEANI podepsaly: Česká
republika, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Portugalsko, Slovinsko.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více na internetových stránkách Českého svazu vědeckotechnických společností
Více na internetových stránkách MŠMT

Aktuální vývoj revize směrnice o uznávání odborných kvalifikací
Vývoj návrhu revize textu směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací začal nabírat na obrátkách. Oproti
svým předchůdcům pojali Irové problematiku za jednu ze svých hlavních priorit a během prvních dvou měsíců
předsednictví v Radě EU uspořádali 4 pracovní skupiny s detailní diskusí a již dvakrát provedli aktualizaci textu Rady
odrážející připomínky, komentáře a výhrady jednotlivých členských států EU.
Po poslední pracovní skupině, která proběhla v pondělí 25. února 2013, byl dokument připraven ke schválení Výboru
stálých zástupců (COREPER I). V pátek 1. března 2013 výbor přijal mandát k prvnímu neformálnímu trialogu s Evropským
parlamentem a rozhodl o dalším postupu s ohledem na tři důležitá témata, a to rozšíření působnosti směrnice
na notáře, počet regulovaných profesí a transparenční mechanismus a v neposlední řadě užití prováděcích aktů a aktů
v přenesené působnosti. Témata byla ponechána až na rozhodnutí COREPERu a nebyla dosud v rámci irského
předsednictví v Radě EU diskutována na pracovních skupinách.
Termín konání prvního trialogu s Evropským parlamentem byl stanoven na 20. března 2013. Česká republika je stejně
jako další členské státy připravena k ústupkům s ohledem na nutný kompromis, nicméně i nadále jsou oblasti, které jsou
velmi stěžejní a jejichž schválení je nezbytným předpokladem pro další postup – v našem případě se jedná zejména
o přidanou hodnotu evropského profesního průkazu spočívající v kratších lhůtách a zavedení tichého souhlasu.
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Vzdělavatelé učitelů - konference v Dublinu
Ve dnech 18. a 19. února se v Dublinu konala konference s názvem
Integrace, inovace a zlepšování – profesní identita osob, které
vzdělávají učitele. Bylo konstatováno, že jde o poměrně opomíjenou
problematiku, přestože na výsledky žáků má vliv v první řadě kvalita
jejich učitelů. Hlavním úkolem konference bylo umožnit setkání
odborníků zastupujících vzdělavatele učitelů i tvůrce právních předpisů
ze států Evropské unie a zároveň zahájit diskuse na dané téma, včetně
výměny zkušeností a příkladů dobré praxe. Vzdělavatelé učitelů působí
v rámci pregraduální přípravy učitelů, uváděcí fáze mladých učitelů
i po celou dobu jejich učitelské kariéry. Podněty z konference budou
využity při vytváření kariérního systému učitelů, který se v České
republice připravuje.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na stránkách irského předsednictví v Radě EU

VÝZKUM A VÝVOJ
Monitorovací mise Evropské komise k otázkám plnění Národního
programu reforem ČR pro rok 2012
Dne 25. února 2013 proběhlo na Stálém zastoupení Evropské komise v ČR jednání k otázkám plnění Národního programu
reforem ČR pro rok 2012 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Za MŠMT se setkání zúčastnili ředitel odboru výzkumu a vývoje
Dalibor Štys a vrchní ředitel sekce řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Jan Kříž. Českou delegaci dále
doplnil ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR a sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace Jan Marek.
Během jednání informovala česká strana zástupce Evropské komise zejména o stavu příprav nové metodiky hodnocení
a financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konceptu operačního programu Vzdělávání, výzkum a vývoj, jakožto jednoho z
nástrojů čerpání prostředků z fondů politiky soudržnosti EU na léta 2014 až 2020, o dosavadním plnění Národní inovační
strategie ČR či opatřeních vlády podporujících spolupráci veřejného výzkumného sektoru s podnikatelským prostředím
při transferu znalostí do praxe a jejich komercionalizaci.

Evropský mezirezortní summit o výzkumu a inovacích
Pod záštitou irského předsednictví v Radě EU a ve spolupráci se stálou
platformou Atomium Culture (AC) se v Dublinu ve dnech 25. až 26. února
2013 uskutečnil druhý Evropský mezirezortní summit o výzkumu a inovacích
(EISRI). Summit byl organizován irským ministerstvem práce, podnikání
a inovací a dále se na organizaci podílely Trinity College Dublin a Irish Times.
Cílem konference bylo zahájení strukturovaných evropských úvah o úloze
a odpovědnosti médií na vědeckém a společenském rozhraní. Diskuze by měla
přinést vstupy pro utváření Evropského výzkumného prostoru (ERA)
a připravit ERA na zahájení Horizontu 2020. To by mělo zvýšit standardy
kvality odpovědného podávání zpráv o vědě, technice, výzkumu a inovací
v médiích. Ze summitu vzešlo mnoho podnětů, otázek k zamyšlení, které
budou v nejbližší budoucnosti dále diskutovány a harmonizovány s příklady dobré praxe a analýzami napříč členskými státy.
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MLÁDEŽ
Druhé jednání Expertní skupiny Evropské komise na podporu tvůrčího
a inovačního potenciálu mládeže
Dne 19. února 2013 proběhlo v Bruselu 2. jednání Expertní skupiny Evropské komise na podporu tvůrčího
a inovačního potenciálu mládeže. Práce expertní skupiny je naplánována netradičně na pět jednání v roce 2013
a v současné době se stále diskutuje o prohloubení účelu a cílů působnosti. Ambicí expertní skupiny je kromě
dosavadního sdílení příkladů dobré praxe v oblasti podpory tvůrčího a inovačního potenciálu mladých lidí při práci
s mládeží také přispění k naplňování cílů Strategie Evropa 2020.
V rámci jednání expertní skupiny zástupce odboru pro mládež MŠMT prezentoval individuální
projekt národní „Klíče pro život“, který ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT realizoval
Národní institut dětí a mládeže.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Projekt Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Mezinárodní projekt „Evropský peer-learning k politikám mládeže“
Ve dnech 8. až 9. dubna 2013 proběhne v Praze mezinárodní seminář
na téma meziresortní přístup k politice mládeže, který je po akcích
v Berlíně a Rotterdamu již třetím seminářem v rámci mezinárodního
projektu „Evropský peer-learning k politikám mládeže“. Setkání
určeného pro cca 60 odborníků se kromě zástupců hostitelské země
zúčastní národní delegace z Německa, Holandska, Belgie, Francie,
Švédska, Litvy, Rakouska, Lucemburska. Zahraniční partneři projektu se
v rámci dvoudenní akce seznámí s fungováním Komory mládeže,
poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a se
strukturou meziresortní implementace národní politiky mládeže v České
republice a způsobem její provázanosti se Strategií mládeže EU.
V rámci závěrečné fáze projektu proběhne v září 2013 přípravná schůzka v Berlíně za účelem naplánování závěrečné
celoevropské konference. Projekt vyvrcholí formou prezentace doporučení v oblasti politik mládeže pro členské státy
Evropské unie. Celoevropská konference se uskuteční na podzim 2013 v Bruselu a bude bezprostředně navazovat
na jednání Pracovní skupiny pro mládež Rady EU.
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SPORT
Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě
Ve dnech 10. až 17. února 2013 proběhlo Mistrovství světa v biatlonu v Novém
Městě na Moravě, které se poprvé v historii konalo na území České republiky
a stalo se tak největší sportovní akcí letošního roku. Mistrovství se zúčastnili
závodníci a závodnice ze 43 zemí a na Vysočinu přilákali dvě stě tisíc diváků.
Na hladkém průběhu mistrovství se podílelo 450 dobrovolníků. MŠMT
investovalo do vybudování nového lyžařského areálu částku 100 milionů korun.
Šampionát dopadl pro organizátory mírným ziskem, který věnují na rozvoj
biatlonu.
Předseda organizačního výboru Jiří Hamza shrnul první pocity po skončení
mistrovství takto: „Je to obrovská satisfakce pro celý tým. To, čemu na začátku
cesty nikdo nevěřil, se naplnilo. Atmosféra na stadionu musela chytit za srdíčko
všechny. Jsem na celý mančaft hrdý.“ V počtu medailí vedli Norové, ale i nám se
podařilo jednu získat. Ondřej Moravec byl 3. ve smíšených štafetách,
4. v individuálním závodě a 4. i v hromadném závodě.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2013
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Databáze strategií - celostátní informační systém strategických a koncepčních dokumentů
Eurydice:
Doporučení ohledně časové dotace na rok povinné školní docházky v Evropě/Recommended annual taught time in fulltime compulsory education in Europe
Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy,
The structure of the European education systems 2012/13: schematic diagrams
Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies (Matematické vzdělávání v Evropě:
společná úskalí a politiky jednotlivých zemí)
Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research (Přírodovědné vzdělávání v Evropě: politiky
jednotlivých zemí, praxe a výzkum)
Aktuální odkazy k problematice nerovnosti v odměňování:
tisková zpráva Evropské komise
studie: ‘Tackling the gender pay gap in the European Union’
odkaz na stránky EK zaměřené na rozdíly v odměňování žen a mužů

EU KALENDÁŘ NA BŘEZEN
Každé pondělí a čtvrtek:
28.02. až 01.03.2013:
05.03.2013:
07.03.2013:
08.03.2013:
08.03.2013:
11.03.2013:
11. až 13.03.2013:
11. až 13.03.2013:
12. až 13.03.2013:
13.03.2013:
14. až 15.03.2013:
14. až 15.03.2013:
19.03.2013:
27.03.2013:
27.03.2013:

Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Konference ke Společnému programování (Joint Programming Conference)/Dublin
Seminář Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/České Budějovice
Konference na téma: udržitelné financování sportu a hospodářský význam sportu
(Sports Conference)/Dublin
Setkání ředitelů v oblasti sportu (Meeting of EU Sport Directors)/Dublin
Podskupina k architektuře – projednání notifikací studijních programů v architektuře
dle směrnice 2005/36/ES
Pracovní skupina G6 usazování a služby – revize směrnice 2005/36/ES/Brusel
Evropská konference o mládeži a setkání ředitelů zodpovědných za mládež/Dublin
Pracovní skupina pro mládež (Youth Working Party)/Brusel
Konference ke kvalifikačním rámcům (Conference on Quality Assurance
in Qualifications Frameworks)/Dublin
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Zasedání Řídící skupiny Boloňského procesu (Meeting of the Bologna Follow-Up Group)
/Dublin
Jednání Evropské rady/Brusel
Pracovní skupina pro sport (Working party on Sport)/Brusel
Pracovní skupina G6 usazování a služby – revize směrnice 2005/36/ES/Brusel
Seminář Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/Hradec Králové
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