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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 dubnovém vydání newsletteru naleznete mimo jiné zprávu o průběhu
a závěrech jednání Evropské rady, články o konání Evropské konference
o mládeži a neformálním jednání ředitelů pro sport.
Rád bych Vaši pozornost obrátil na pravidelně aktualizovaný EU kalendář
na probíhající měsíc, který je Vám k dispozici vždy na posledních stránkách
našeho elektronického periodika.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům,
kteří nám poskytují příspěvky za své oblasti.
Přeji všem úspěšné a smysluplně strávené jarní dny.

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
Březnové jednání Evropské rady v Bruselu
Na Evropské radě ve dnech 13. až 14. března 2013 v Bruselu
proběhla rozsáhlá diskuse o hospodářské a sociální situaci a byly
stanoveny směry pro hospodářskou politiku členských států
a Evropské unie v roce 2013. Je třeba se soustředit
na provádění přijatých rozhodnutí, zejména pokud jde o Pakt
pro růst a zaměstnanost. Zvláštní prioritou musí být podpora
zaměstnanosti
mladých
lidí
a
podpora
růstu
a konkurenceschopnosti. Bližší informace k jednotlivým bodům
jednání se můžete dočíst níže v uvedených odkazech.
Evropská rada se v červnu vrátí k posouzení politik, jež budou
za účelem naplnění uvedených priorit stanoveny na vnitrostátní
úrovni, jakož i k provádění Paktu pro růst a zaměstnanost.
Dohodla se, že se v nadcházejících měsících bude věnovat konkrétním tématům, která mají vysoký potenciál zajistit
růst a zaměstnanost. Evropská rada také zhodnotila probíhající práce na prohlubování hospodářské a měnové unie
(HMU) s ohledem na své červnové zasedání.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropská rada - závěry(Brusel, 14-15/03/2013)
Evropská rada - bližší informace

EU přitažlivější pro zahraniční studenty a výzkumné pracovníky
Evropská komise navrhla dne 25. března 2013 zjednodušit
vstup do eurozóny na dobu delší než tři měsíce a učinit tak
pobyt v EU atraktivnějším pro studenty, výzkumné pracovníky
a další skupiny z nečlenských zemí. Je třeba stanovit jasnější,
konzistentnější a transparentnější pravidla. Obě současné
směrnice o studentech a výzkumných pracovnících budou
upraveny a nahrazeny jediným novým dokumentem, který
povede ke zlepšení: procesních záruk; mobility a předávání
dovedností a znalostí v rámci EU; přístupu na trh práce; celkové
ochrany dalších skupin státních příslušníků třetích zemí.
Navrhovaná směrnice musí být projednána a odsouhlasena
Evropským parlamentem a Radou EU. Komise předpokládá, že
nová pravidla vstoupí v platnost od roku 2016.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Úplné znění návrhu směrnice na stránkách Evropské komise
Tisková zpráva Evropské komise
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Nová kampaň Rady Evropy – „No Hate Speech Movement“
V pátek 22. března spustila Rada Evropy ve Štrasburku novou
kampaň nesoucí název „ No Hate Speech Movement “.
Podnětem ke spuštění iniciativy se stal nárůst xenofobie,
intolerance a různých forem diskriminace v kybernetickém
prostoru. Projevy nenávisti se za poslední dobu staly hlavní
formou zneužívání lidských práv s důsledky v reálném životě lidí.
Právě boj proti šíření, podněcování a podporování jakýchkoli
projevů nenávisti na internetu se stává jednou z hlavních výzev
moderní společnosti.
Proto se Rada Evropy spolu s dalšími partnery rozhodla podpořit
zmíněnou kampaň, která bude otevřená všem online. Mladí lidé se mohou zapojit od 13 let svého věku. Akce je založena
na vytváření online komunit mladých lidí diskutujících a bojujících proti projevům nenávisti na internetu. Klíčovými prvky
kampaně jsou výuka o lidských právech v kybernetickém světě, zapojení mladých lidí a mediální gramotnost. Do dubna
2014 se uskuteční také řada seminářů, festivalů a různých akcí určených pro mladé lidi, zejména ve věku od 13 do 30 let.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více na internetových stránkách MŠMT
Více na internetových stránkách Rady Evropy

AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Evropská aliance pro odborné praxe v rámci učňovské přípravy
(European Alliance for Apprenticeships)
Evropská aliance pro odborné praxe v rámci učňovské přípravy vznikla
s cílem rozvíjet systémy odborného vzdělávání a přípravy ve snaze
o snížení nezaměstnanosti. Základem aliance je řada politických
dokumentů v rámci Kodaňského procesu, Evropského semestru
a Strategie Evropa 2020, balíček pro zaměstnanost mladých lidí,
iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí, iniciativa Příležitosti
pro mladé a Sdělení Přehodnocení vzdělávání. Aliance by měla zastřešit
užší spolupráci mezi sociálními partnery, členskými státy,
zaměstnavateli a Komisí.
Hlavními dvěma cíli aliance je zvýšit počet učňovských míst a kvalitu odborného vzdělávání a přípravy (nový systém, reforma
systému) a určit nástroje pro zvýšení atraktivity a kvality odborného vzdělávání a přípravy. Aliance stojí na třech pilířích:
přenos znalostí (národní partnerství, vzájemný přezkum, memorandum tripartity, bilaterální spolupráce, uživatelsky přístupná
sada nástrojů), prospěšnost (investiční návratnost, hlavní osobnosti), využití finančních zdrojů EU (např. ESF, program Erasmus
pro všechny, školení učitelů a mistrů odborné přípravy, strategická partnerství).

Odkazy na zdroje související s tématem:
Směrem k Evropské alianci pro odborné praxe v rámci učňovské přípravy
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EU projekt U-Multirank
Evropská komise spustila klíčovou iniciativu v rámci své Agendy
pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání – projekt U-Multirank.
Jedná se o instrument, který bude přehledný pro uživatele a nabídne
vícestupňové řazení vysokoškolských institucí. Cílem nástroje je lepší
přehlednost mezi jednotlivými vzdělávacími systémy. Projekt
U-multirank by se měl zaměřit na pět oblastí: vyučování a učení, přenos
znalostí, regionální angažovanost, internacionalizaci a výzkum. To by
mělo vést k většímu zviditelnění, zvýšení transparentnosti a atraktivity
všech univerzit nezávisle na jejich velikosti či zaměření.
Projekt U-multirank umožní srovnání několikerým způsobem podle
potřeb uživatele. Nabídne komparaci institucí jako celku, ale i dle
specifických oblastí. Měl by shromažďovat veřejně dostupné informace
i údaje od samotných institucí. Účast univerzit je založena na dobrovolné bázi. Úspěch projektu bude velkou měrou záviset
na kvalitě a počtu vysokoškolských institucí, které se do U-Multirank zapojí, a to především do začátku roku 2014, kdy dojde
k prvnímu vyhodnocení výsledků.

Odkazy na zdroje související s tématem:
EU projekt U-Multirank

Vyplňte dotazník Evropské komise k portálům PLOTEUS a EQF
Evropská komise ve spolupráci s členskými státy dlouhodobě zvyšuje kvalitu
informací a služeb poskytovaných jak prostřednictvím portálu Ploteus,
obsahujícím vzdělávací nabídku členských států EU a dalších evropských zemí, tak
portálu EQF, poskytujícím informace o Evropském kvalifikačním rámci.
Evropská Komise se obrací přímo na uživatele portálů, aby přispěli svojí zpětnou
vazbou k novému co nejefektivnějšímu nastavení všech služeb obou informačních
zdrojů. Nástrojem pro zjištění relevantních informací se staly dotazníky, které byly
rozeslány na všechna národní kontaktní místa a do konce dubna je naleznete pod
níže uvedenými odkazy. Vyplnění formuláře nezabere více než 10 minut. Zmíněné dotazníky naleznete v šesti
evropských jazycích.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Dotazníky k vyplnění a přímý vstup na oba portály najdete na webových stránkách MŠMT

Pozvěte bývalé europoslance na vaši univerzitu
Asociace bývalých členů Evropského parlamentu zahájila program "European Parliament to Campus" ve spolupráci
s Evropskou komisí v roce 2006. Cílem programu je umožnit univerzitám těžit z odborných znalostí a zkušeností
bývalých poslanců Evropského parlamentu.
Pokud budete mít zájem pozvat
bývalé
europoslance
přednášet
během letošního akademického
roku, odešlete do 12. dubna 2013
vyplněný formulář žádosti, který
naleznete na níže uvedeném odkazu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více na internetových stránkách Asociace bývalých členů Evropského parlamentu
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VÝZKUM A VÝVOJ
ČR se účastní projektu nejmodernějšího radioteleskopu na světě
V Chile v poušti Atacama se 13. března 2013 konalo slavnostní
otevření
observatoře
ALMA
(Atacama
Large
Milimeter/submilimeter
Array),
která
je
v současnosti
nejmodernějším a nejdražším pozemním astronomickým zařízením
na světě. Teleskop-interferometr observatoře se skládá z celkem
66 antén sloužících k záznamům a analýzám záření kosmických
těles na tzv. milimetrových a submilimetrových vlnových délkách,
tedy mimo spektrum okem viditelného světla. Každá z antén váží
110 tun a má průměr talíře pro příjem signálu 12 metrů. Celá
soustava je umístěna v poušti, na náhorní plošině ve výšce 5050 m.
n. m. Zařízení umožní zkoumat objekty a procesy v nejstarších
a nejchladnějších částech vesmíru, a to s 10krát vyšší ostrostí
výsledného obrazu, než jakou je schopen dosáhnout známý
Hubblův teleskop. Tím napomůže objasnit některé dosud
nevysvětlené okolnosti vzniku hvězd i celých planetárních soustav.
Inaugurace, která probíhala v řídícím centru ve výšce cca 3000 m. n. m., byla významnou společenskou událostí. Pozváni byli
zástupci všech 19 států, které se po dobu dvanácti let na budování projektu podílely. Za Českou republiku se ceremoniálu
zúčastnili mimo jiné ministr školství Petr Fiala, náměstek pro vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda a český velvyslanec
v Chile Zdeněk Kubánek.

Náměstek Hruda jednal s prezidentem Společnosti Maxe Plancka
Dne 4. března 2013 přijal náměstek pro vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda na půdě Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy prezidenta Společnosti Maxe Plancka Dr. Petera Grusse. Po úvodním setkání s náměstkem Tomášem Hrudou
jednal Dr. Gruss se širší skupinou představitelů výzkumu a vývoje v České republice. Ve svém vystoupení ocenil rozsah investic
do výzkumné infrastruktury, které Česká republika alokovala z prostředků strukturálních fondů EU. Podle názoru Dr. Grusse
má Česká republika výbornou šanci novou inciativu využít, protože podmínka podpory z kohezních fondů je již na počátku
splněna.
Na závěr společného jednání bylo dohodnuto, že budou zahájeny kroky k nalezení konkrétních partnerů pro nově vzniklé
infrastruktury v České republice tak, aby byla co nejlépe využita šance získaná masívní investicí do výzkumné infrastruktury.
Společnost Maxe Plancka se podílela na obnově výzkumné infrastruktury ve východním Německu a provozuje síť tzv. Max
Planck Centers po celém světě. Max Planck Centres mají za cíl zásadní posílení mezinárodní spolupráce Společnosti Maxe
Plancka a přinášejí novou kvalitu do vědecké spolupráce s partnery v hraničních oblastech výzkumu.

Návštěva zástupců německého Spolkového ministerstva vzdělávání
a výzkumu na MŠMT
Dne 11. března 2013 proběhlo jednání mezi zástupci MŠMT a zástupci Spolkového ministerstva vzdělávání a výzkumu (BMBF),
kteří při své cestě do Prahy navštívili také Úřad vlády a Akademii věd ČR.
Jednání na MŠMT vedl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Tomáš Hruda. Německou delegaci vedla Dr. Erika
Rost, vedoucí divize spolupráce s evropskými zeměmi a Izraelem. Hlavním bodem jednání byla spolupráce v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací mezi Českou republikou a Německem. Delegace se vzájemně seznámily se strategiemi v oblasti výzkumu
a vývoje ve svých zemích a dále ředitel odboru výzkumu a vývoje seznámil účastníky s infrastrukturními projekty pro výzkum
a vývoj v ČR. Při jednání byl vyjádřen společný zájem na nalezení možných německých partnerů pro české infrastrukturní
projekty pro výzkum a vývoj. Dr. Rost poté vyzdvihla aktuální význam tématu energetického výzkumu. Zástupci MŠMT a BMBF
se ujistili o vzájemné další spolupráci na zjištění konkrétních možností posílení spolupráce v obou zmíněných tématech.
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MLÁDEŽ
Evropská konference o mládeži
Ve dnech 11. až 13. března 2013 proběhla v Dublinu tradiční Evropská konference
o mládeži. První část byla věnována rozhovorům ředitelů zodpovědných za mládež
se zástupci mladých lidí. Východiskem diskusí byly výstupy z národních konzultací
uskutečněných v rámci strukturovaného dialogu na téma participace a sociálního
začlenění mladých lidí. Účastníci konference se v 7 pracovních skupinách zabývali
tématy zaměstnanosti, vzdělávání, participace, zdravého životního stylu, podpory,
organizací mládeže a kvality. Výstupy z konference budou zohledněny v Závěrech
Rady na téma přispění kvalitní práce s mládeží k rozvoji mladých lidí a jejich
blahobytu a sociálnímu začlenění, jejichž schválení se očekává na květnové Radě
ministrů pro mládež.
Poslední den konference byl věnován oddělenému jednání ředitelů zodpovědných
za mládež. Ředitelka pro mládež a sport Evropské komise Chiara Gariazzo
připomněla nově ustavenou expertní skupinu na téma peer-learning ke kreativitě
a inovacím a Evropský týden mládeže (26. května až 2. června 2013), jehož
hlavními tématy budou aktivní občanství a 25. výročí EU programu pro mládež.
Dále informovala o plánovaném review strukturovaného dialogu. Ředitelé
pro mládež následně diskutovali na téma osobních, sociálních a hospodářských
dopadů práce s mládeží.
Zástupce Litvy představil hlavní prioritu předsednického tria, kterou je sociální
začlenění. Specifickou prioritou litevského předsednictví v Radě EU bude vzdělávání a odborné vzdělávání. Příští EU
konference o mládeži se uskuteční v září 2013 ve Vilniusu.
Na fotografii účastnice konference Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Společná závěry přijaté v rámci pracovních skupin

Jednání česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže
Ve dnech 27. února až 1. března 2013 se v Brně
uskutečnilo jednání česko-německé Rady pro spolupráci
a výměny mládeže (dále jen „Rada“). Úkolem Rady je
hodnotit stav spolupráce a výměn mládeže mezi oběma
zeměmi, dávat doporučení orgánům státní správy,
mládežnickým organizacím a příslušným institucím
pro práci s mládeží a vypracovávat programy a návrhy
spolupráce a výměn mládeže. Členy Rady jsou zástupci
MŠMT, regionální úrovně a NNO pracujících s dětmi
a mládeží.
Hlavním výstupem Rady bylo schválení témat budoucí
česko-německé spolupráce – zdravý životní styl
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Témata navazují na klíčové oblasti, které jsou v současné době diskutovány
na evropské úrovni. Plán úkolů bude v obou zemích zpracován na národních úrovních v polovině roku tak, aby příslušné
aktivity mohly být zahájeny již v roce 2013. Přípravou plánu bylo pověřeno Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže Tandem. Plán akcí na další období schválí Rada na svém příštím zasedání začátkem roku 2014. V rámci
doprovodného programu se uskutečnila návštěva Střediska volného času Lužánky.
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Zapojení ČR do expertní skupiny Think Tank k evropské politice mládeže
Ve dnech 29. února až 1. března 2013 se v Bruselu
uskutečnilo druhé jednání expertní skupiny Think Tank
k problematice evropské politiky mládeže. Expertní
skupina byla ustavena před rokem v rámci společné
iniciativy Evropské komise a Rady EU (Partnership).
Na základě prvního setkání, které proběhlo v březnu
2012, byl do expertní skupiny přizván také zástupce
České republiky. Cílem činnosti skupiny je zmapování
situace v oblasti evropské politiky mládeže, zpracování
přehledu výzev a dosažených úspěchů, podnícení diskusí
a zvýšení povědomí o tématu.
Expertní skupina má 15 členů, kromě představitelů
Partnership a Evropské komise se jednání zúčastňují
zástupci národních agentur programu Mládež v akci z Německa, Finska, Estonska a Belgie, zástupci ministerstev
pro mládež z České republiky, Francie, Belgie, předseda Evropského fóra mládeže, univerzitní profesoři a zástupci
výzkumníků a organizace UNESCO. Formace se bude scházet jednou ročně, příští jednání proběhne v únoru 2014.

SPORT
Neformální jednání ředitelů pro sport
Dne 8. března se v Dublinu uskutečnilo neformální jednání ředitelů
pro oblast sportu. Jednání bylo rozděleno do tří tematických bloků
- právní a ekonomické aspekty přestupu hráčů, udržitelné financování
sportu a mechanismus solidarity ve sportu. Ve vztahu k prvnímu tématu
byly prezentovány výsledky studie „Ekonomické a právní aspekty
přestupů hráčů“. V rámci bodu dvě byly představeny výstupy expertní
skupiny k udržitelnému financování sportu. Skupina vypracovala k lednu
2013 zprávu pod názvem „Posilování mechanismů finanční solidarity
ve sportu“. V bloku, který se týkal mechanismů solidarity ve sportu,
proběhly dvě prezentace ohledně fungování mechanismů solidarity
v praxi na základě profesionálního modelu v rámci UEFA (představil
právní poradce UEFA Julien Zylberstein) a amatérského modelu Gaelské
Atletické Asociace (představila ředitelka pro komunikaci Asociace Lisa Clancy).
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PŘIJATÉ DOKUMENTY
Závěry Rady o investicích do vzdělávání a odborné přípravy – reakce na sdělení „Přehodnocení vzdělávání: investice do
dovedností v zájmu dosažení lepších socioekonomických výsledků“ a na „Roční analýzu růstu pro rok 2013“

NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Eurydice:
Physical Education and Sport at School in Europe (Tělesná výchova a sport na školách v Evropě)
Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy
The structure of the European education systems 2012/13: schematic diagrams
Matematické vzdělávání v Evropě: společná úskalí a politiky jednotlivých zemí
Přírodovědné vzdělávání v Evropě: politiky jednotlivých zemí, praxe a výzkum
Anketa o příručce o uznávání pro vysokoškolské instituce v Evropském vysokoškolském prostoru

EU KALENDÁŘ NA DUBEN
Každé pondělí a čtvrtek:
09.04.2013:
09.04.2013:
09.04.2013:
09. až 10.04.2013:
10.04.2013:
10.04.2013:
11.04.2013:
11.04. až 18.04.2013:
15.04.2013:
15. až 16.04.2013:
15. až 16.04.2013:
16. až 17.04.2013:
16. až 18.04.2013:
16.04.2013:
17.04.2013:
17.04.2013:
19.04.2013:
22.04.2013:
22. až 23.04.2013:
25.04.2013:
26.04.2013:
29.04.2013:
konec dubna:

Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Seminář Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/Opava
Pracovní skupiny IMAC-IMI k fungování IMI profesní kvalifikace/Brusel
Konference k doporučení neformálního a informálního učení
(Conference on the Recommendation of Non-Formal and Informal Learning)/Brusel
Setkání zástupců kontaktních míst ke směrnici 2005/36/ES/Brusel
Seminář Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/Brno
Pracovní skupina pro mládež (Youth Working Party)/Brusel
Dny evropského filmu – festival/Praha
Pracovní skupina pro sport (Working party on Sport)/Brusel
Expertní skupina k tvůrčím a inovačním schopnostem (peer-learning)/Brusel
Pracovní skupina 3 PA 9 Strategie EU pro Podunají – kreativita a podnikání/Sofie
Setkání (vrchních) ředitelů odpovědných za školské vzdělávání (DG Schools) /Brusel
Zasedání Nejvyšší rady Evropských škol /Brusel
Pracovní skupiny Rady pro usazování a služby – revize směrnice 2005/36/ES/Brusel
Informační veletrh Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/Liberec
Simulace Staň se na den tvůrcem evropské politiky/Hradec Králové
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Seminář Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/Karlovy Vary
Setkání (vrchních) ředitelů pro vysokoškolské vzdělávání
(Meeting of the Director Generals for Higher Education (DG HE))/Dublin
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
S3 seminář JRC EC „Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)
and transnational cooperation for an innovative Danube Region”/Brusel
Pracovní skupina pro sport (Working party on Sport)/Brusel
Seminář Studuj, pracuj, cestuj v EU: volný pohyb bez překážek/Olomouc

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rks@msmt.cz, antonie.ondrouchova@msmt.cz, tel.: 234 811 441
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