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EDITORIAL
Slovo zastupující náměstkyně ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídla jedenácté 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 prosincovém vydání newsletteru Vám mezi hlavními tématy
přinášíme zprávy o dvou důležitých událostech uplynulého
měsíce, a to o Radě ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu
a sport a summitu Východního partnerství. V rámci aktualit
z oblasti vzdělávání a odborné přípravy mimo jiné
představujeme publikaci „Education and Training Monitor
2013“ a zprávu o stavu českého odborného vzdělávání „VET
in Europe - Country Report Czech Republic“. V oblasti výzkumu a vývoje informujeme o novince v programu
česko-norské spolupráce a v části věnované mládeži pak o uplynulých i plánovaných akcích. Zpráva z oblasti sportu
se věnuje antidopingové konferenci v Jihoafrické republice a v oblasti věnované profesním kvalifikacím představujeme
pilotní projekt ex ante koordinace hospodářských reforem.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům, kteří nám poskytují příspěvky za své
oblasti.
Přeji Vám, milí čtenáři, příjmené prožití vánočních svátků a klidný konec roku 2013.

Michaela Kleňhová
pověřena zastupováním náměstka ministra pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj fotografie: open euro blog

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Rada ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
První náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč
zastupoval Českou republiku na zasedání Rady Evropské unie k oblastem
vzdělávání, mládeže a sportu, která se konala ve dnech 25. a 26. listopadu
2013.
V oblasti vzdělávání Rada přijala závěry k účinnému vedení škol a závěry
ke globálnímu rozměru evropského vysokoškolského vzdělávání.
Politická debata ministrů byla zaměřena na téma otevřených
vzdělávacích zdrojů a digitálního učení, zejména na vzdělávací
příležitosti, které nabízí rozvoj otevřených kurzů poskytovaných
univerzitami (tzv. MOOCs – Massive Online Open Courses).
Palčivá nezaměstnanost mladých lidí byla hlavním tématem bloku věnovaného politice mládeže, kde byly přijaty
závěry Rady ke zlepšení sociálního začlenění mladých lidí, kteří nejsou zařazeni do pracovního procesu
ani do vzdělávání či odborné přípravy. V politické diskuzi se ministři shodli na tom, že s ohledem na alarmující trendy
a na nejkritičtější výzvy, kterým mladí lidé v Evropě čelí, je nutné přistoupit k prioritám mládežnické politiky s novou
perspektivou.
V oblasti sportu byly schváleny závěry o přínosu sportu pro evropskou ekonomiku, zejména při řešení
nezaměstnanosti mládeže a sociálního začlenění. Jediným dokumentem jednání Rady, který nebyl podpořen všemi
členskými státy, bylo doporučení Rady o podpoře zdraví prospěšných pohybových aktivit.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Článek o Radě ministrů EYCS na webových stránkách MŠMT
Článek o Radě ministrů EYCS na webových stránkách litevského předsednictví v Radě EU
Tisková zpráva MŠMT o Radě ministrů EYCS
Otevřený dopis 1. náměstka ministra ředitelům středních škol k podpoře MOOCs
Zdroj fotografie: Litevské předsedcvít v Radě EU/News

Summit Východního partnerství
Ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 proběhlo ve Vilniusu setkání
představitelů Evropské unie, zástupců osmadvaceti členských zemí
a šesti států z východního sousedství EU, které již jako několikáté
v řadě navazovalo na první summit Východní partnerství, který
se uskutečnil v roce 2009 v Praze.
Českou republiku zastupoval předseda vlády České republiky Jiří Rusnok.
Klíčovými body byla jednání o vztazích mezi Evropskou unií a Arménií,
Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldávií a Ukrajinou. Účastníci
summitu se shodli na deklaraci, která hodnotí dosavadní vývoj projektu Východního partnerství a naznačuje, kam se má
evropská sousedská politika v příštích letech ubírat. Hlavy států a vlád si rovněž vytyčily cíl, aby asociační dohody
s Moldavskem a Gruzií parafované na jednání, byly podepsány do podzimu příštího roku.
Státníci uvítali pokrok dosažený v otázce víz. Moldavsko již splnilo podmínky Evropské komise pro bezvízový styk.
EK tedy navrhla členským zemím EU, aby o zrušení víz rozhodly.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací k tématu na webových stránkách litevského předsednictví v Radě EU
Zdroj fotografie: Úřad vlády ČR
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Program Erasmus+ byl schválen
Evropský parlament i Rada EU přijaly Erasmus+, který se tím oficiálně stává novým programem EU
pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Tento sedmiletý program má zlepšit znalosti,
dovednosti a způsobilosti zejména mladých Evropanů a zvýšit tak jejich zaměstnatelnost, a zároveň
přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. Program bude
disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR, což je o 40 % více než v případě končících programů EU.
Přes 4 miliony osob získají finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost
v zahraničí, včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 000 žáků odborných škol a učňů a přes
500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci. Studenti, kteří
chtějí absolvovat celé magisterské studium v jiné členské zemi EU (a pro něž je obtížné získat ve své
zemi stipendium či půjčku), mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního
fondu. Erasmus+ také nabídne finanční prostředky učitelům a pracovníkům s mládeží a více se
zaměří na partnerství mezi školami (včetně vysokých), firmami a neziskovými organizacemi.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky programu Erasmus+
Zdroj fotografie: Facebook/Erasmus+

Pokračování Evropského roku občanů v roce 2014
S ohledem na plánované volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu 2014, a očekávané ukončení
funkčního období současné Komise k 31. říjnu 2014, navrhuje Evropská komise pokračovat v aktivitách zahájených
v rámci Evropského roku občanů 2013 rovněž v průběhu roku 2014. Evropský rok občanů přinesl řadu úspěšných akcí,
jejichž pokračování přispěje k dalšímu posílení účasti občanů při vytváření politik EU.
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Education and Training Monitor 2013 upozorňuje na dopady
rozpočtových škrtů
Výroční zpráva Education and Training Monitor, kterou na základě požadavku Rady EU
každoročně zpracovává a zveřejňuje Evropská komise, sleduje trendy a vývoj v systémech
vzdělávání a odborné přípravy v Evropě a upozorňuje na důležité kroky a dokumenty v oblasti
národních vzdělávacích politik, a to zejména s ohledem na dosahování cílů strategie Evropa 2020.
Podle zjištění monitoru například šestnáct členských států snížilo v letech 2008 a 2011 své výdaje
na vzdělávání, šest dalších vykazovalo další významné snížení rozpočtu v roce 2012. Také
se potvrzuje pokles míry zaměstnanosti absolventů s alespoň vyšším sekundárním vzděláním,
kdy pouze 76 % z nich nyní najde zaměstnání ve srovnání s 82 % v roce 2008. Přestože
vysokoškolské vzdělání je stále značnou výhodou při hledání zaměstnání, každý pátý Evropan
s dokončeným terciárním vzděláním vykonává zaměstnání, které obvykle vyžaduje nižší kvalifikaci.
Vysoká míra nezaměstnanosti také naznačuje znepokojivý nesoulad mezi dovednostmi dodaných systémy vzdělávání
a odborné přípravy a těmi, které požaduje trh práce. Monitor je doplněn 28 specifickými zprávami pro jednotlivé
členské státy EU.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Education and Training Monitor 2013
Zdroj fotografie: Education and Training Monitor 2013

Fórum o spolupráci univerzit a byznysu
Dne 27. listopadu 2013 se ve Varšavě konalo další tematické fórum
zaměřující se na spolupráci univerzit a sféry byznysu University-Business
Forum. Klíčové příspěvky byly zaměřeny především na vyzdvižení nutnosti
překonání mezery mezi sektory vysokoškolského vzdělávání a byznysu
a hledání cest k jejich těsnější spolupráci. Jako příklad dobré praxe bylo
představeno Polsko, které se touto problematikou zabývá a jeho snažení
se odráží jak v legislativních reformách, tak v praktické rovině zaváděním
opatření a implementací programů podporujících například partnerství
vědecko-průmyslového a podnikatelského prostředí. Tento druh
spolupráce bude podporován i v rámci nových programů Erasmus+
a Horizon 2020. Na konferenci byl také představen nový projekt nesoucí název HEInnovate, který vznikl s podporou
Evropské komise a OECD. Vysokoškolské vzdělávací instituce si mohou na webu HEInnovate otestovat své podnikatelské
zaměření a získat nápady, rady a inspiraci v této oblasti.
Konference se zúčastnili zástupci vysokoškolských vzdělávacích institucí, ministerstev a podnikatelské sféry.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Evropská komise: Education and Training: University-business dialogue and co-operation
Webové stránky HEInnovate
Zdroj fotografie: vlastní
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2. stakeholder konference „Dovednosti, kompetence, inkluze“
Ve Vídni se ve dnech 5. a 6. prosince uskutečnila 2. konference pro zájmové
skupiny Prioritní oblasti 9 – Investice do lidí a dovedností (PA9 – Investing
in People and Skills) Strategie EU pro Podunají.
Převážná část konference byla vedena metodou „open space“, která
umožňuje věnovat dostatečný prostor tématům, které účastníci považují
za klíčové. Jednotlivé skupiny byly zaměřeny na migraci, duální systém
v rámci odborné přípravy, kreativitu a podnikavost, neformální vzdělávání,
inkluzi romské minority, mobilitu na pracovním trhu, problematiku uznávání vzdělávání napříč partnerskými státy,
další vzdělávání občanů ve věkové skupině 50+ za účelem stálého uplatnění na pracovním trhu, apod.
Na závěr konference vystoupil Pierre Mairesse z Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu,
zástupce rakouského ministerstva školství, umění a kultury a ministr pro pracovní trh, sociální otázky a ochranu
spotřebitele Rudolf Hundstorfer.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Program a materiály z konference na webových stránkách Prioritní oblasti 9
Zdroj fotografie: Danube Region Strategy/People & skills

Zpráva o systému odborného vzdělávání ČR
Na začátku listopadu 2013 vytvořil ReferNet Česká republika
národní přehledovou zprávu o systému odborného vzdělávání
„VET in Europe - Country Report Czech Republic“. Jde o stručnou
komplexní zprávu, která předkládá celistvý obrázek systému
odborného vzdělávání v České republice. Zdůrazňuje jeho
charakteristické rysy a doplňuje je statistickými daty s komentáři. Smyslem zprávy je poskytnout informační zdroj
pro zájemce o český vzdělávací systém, zejména z řad zahraničních čtenářů, expertů a široké veřejnosti.
Obdobné zprávy byly vytvořeny i všemi ostatními členskými zeměmi ReferNetu (země EU, Norsko a Island). Zprávy
reflektují specifika a zohledňují důležité aspekty odborného vzdělávání jednotlivých zemí. Mohou proto sloužit jako
východisko pro orientační porovnání systémů, či jako referenční podklad pro analytiky a tvůrce politik.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Zpráva VET in Europe - Country Report Czech Republic_EN
Refernet
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VÝZKUM A VÝVOJ
Vyhlášení výzvy pro Česko – norský výzkumný program
Implementace Česko-norského výzkumného programu významně pokročila vpřed,
neboť dne 29. listopadu 2013 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů
projektů v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci
Norského finančního mechanismu 2009-2014 (FM 2).
Samotnému vyhlášení výzvy předcházelo v minulém měsíci podepsání důležitých
programových dokumentů, a to dohody o programu a memoranda
o implementaci programu, čímž byl program právně potvrzen.
Výzva je otevřena do 3. února 2014.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace o výzvě na webových stránkách MŠMT

Česká republika se připojila k programu ELIXIR
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys podepsal
21. prosince 2013 přístup České republiky k mezinárodní dohodě o vytvoření
konsorcia ELIXIR. Cílem konsorcia je postupné vybudování unikátního
datového úložiště ke shromažďování, třídění a opětovnému poskytování
kategorizovaných dat pocházejících z molekulárních biologických výzkumů po
celé Evropě. Jedná se o data využitelná v lékařství, farmacii, zemědělství,
ochraně přírody a dalších oborech. Sídlem projektu je Hinxton ve Velké Británii.
Na vytvoření českého národního uzlu, který bude s infrastrukturou propojen,
již nyní spolupracuje dvanáct výzkumných institucí, jejichž koordinátorem je
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Řádnými členy
konsorcia jsou kromě České republiky Velká Británie, Švédsko, Švýcarsko a
mezinárodní organizace EMBL, která projekt zastřešuje. V dalších dvanácti zemích nyní probíhá proces schválení
přístupu. ELIXIR byl zařazen do tzv. ESFRI Roadmap mezi zvlášť významné a prioritní projekty evropského výzkumu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Zpráva na webových stránkách ELIXIR
Zdroj fotografie: ELIXIR/About
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MLÁDEŽ
Národní konference o mládeži – Strategie versus praxe?

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2013 uspořádalo MŠMT ve spolupráci s Českou
národní agenturou Mládež v Praze národní konferenci o mládeži, která
poskytla platformu pro hodnocení „Koncepce státní politiky pro oblast dětí
a mládeže na období 2007-2013“. Účastníkům byla představena aktuální
národní zpráva o mládeži, a poté měli příležitost aktivně se podílet
na přípravě nového strategického dokumentu pro politiku mládeže
na období 2014 – 2020. Konference, které se zúčastnili vedle ministra školství,
mládeže a tělovýchovy Dalibora Štyse a zástupkyně Evropské komise i cizinci
pracující v České republice s mládeží, byla zaměřena především na sdílení
zkušeností z praxe a hodnocení končícího sedmiletého období evropského
programu Mládež v akci.

Evropské setkání mládeže 2014 – Nápady pro lepší Evropu
V květnu příštího roku proběhne pod záštitou Evropského parlamentu akce pro mladé lidi
z celé Evropy, nazvaná The European Youth Event 2014. Záštitu nad účastí mladých lidí
z České republiky na této akci udělilo také Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy.
Mladí lidé ze všech členských států Evropské unie se setkají v sídle Evropského
parlamentu ve Štrasburku a v rámci různých pracovních, studijních i společenských aktivit
budou moci diskutovat o politických, sociálních a kulturních otázkách, které v současné
době ovlivňují evropskou politiku. Účastníci se setkají s předními evropskými politiky a při
diskusích o současném a budoucím vývoji EU jim budou moci sdělit své vlastní návrhy,
stanoviska, nápady a vize, také budou mít příležitost k prohlídce města, budovy Evropského
parlamentu a sálu, ve kterém europoslanci jednají a hlasují o nové legislativě.
Program bude probíhat ve dnech 9. až 11. května 2014 a je určen mladým lidem ve věku
16 až 30 let. Zúčastnit se mohou skupiny mladých lidí o nejméně 10 členech. Registrace probíhá přes internet.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Aktuální informace na stránkách Evropského parlamentu - Informační kanceláře v České republice
Oficiální webové stránky European Youth Event

Studijní návštěva k iniciativám mládeže
Od 6. do 10. února 2014 se mohou pracovníci s mládeží, vedoucí mládeže, projektoví
manažeři a aktivní mladí lidé ze zemí zapojených do Programu Mládež v akci zúčastnit
studijní návštěvy v Corku. Akce bude zaměřena zejména na osvědčenou praxi iniciativ
mládeže v souvislosti s tématem zaměstnanosti a podnikavosti mladých lidí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na webových stránkách European exchange travel
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SPORT
Antidopingová konference v Jihoafrické republice
Ve dnech 12. až 15. listopadu 2013 se v Johannesburgu uskutečnila 4. světová konference o dopingu ve sportu a zasedání
orgánů Světové antidopingové agentury WADA (Výkonného výboru a Správní rady).
Během zasedání orgánů Světové antidopingové agentury dne 15. listopadu 2013 byly schváleny revidované verze
světového antidopingového kodexu a mezinárodních standardů, které mimo jiné navyšují sazby trestu zastavení
činnosti sportovce za porušení antidopingových pravidel z původních dvou let na čtyři roky. Během jednání bylo také
schváleno navýšení rozpočtu WADA pro rok 2014 o 1% a byly také zvoleni nový prezident WADA, kterým se stal Craig
Reedie z Velké Británie a vice-prezident WADA Makhenkesi Arnold Stofile z Jihoafrické republiky.

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Pilotní projekt ex ante koordinace hospodářských reforem
Dne 20. listopadu 2013 byl na Výboru pro hospodářskou politiku v Bruselu představen Pilotní projekt ex ante koordinace
hospodářských reforem, ke kterému se Česká republika přihlásila v oblasti reformy regulovaných povolání a profesí.
Projekt vypracovalo Centrum pro uznávání odborných kvalifikací ve spolupráci s Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu a
obchodu a Ministerstvem financí a navazuje na proces deregulace, který Centrum započalo v roce 2012, a článek 59
revidované směrnice o uznávání odborné kvalifikace (2005/36/ES), požadující transparentnost a přiměřenost požadavku
na přístup k povolání. Jádro celého projektu spočívá v hlubší analýze prostředí regulovaných profesí a vyjednávání s
jednotlivými uznávacími orgány. Na jednání budou uznávací orgány obhajovat požadavky, které musí občan EU splňovat
pro výkon jednotlivých profesí. Cílem projektu je snížení regulovaných profesí nebo požadavků na ně o 25% a docílení
transparentního prostředí v přístupu k povolání nebo podnikání.
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Annual Growth Survey 2014
Education and Training Monitor 2013
Opportunities and challenges for ECVET, the vocational credit transfer system_Briefing note
Return to learning, return to work_Briefing note
Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025_Briefing note
Skills for a low-carbon Europe_Briefing note
Tematická zpráva: Podpora rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti
Výsledky širokého celoevropského průzkumu (Eurobarometr) o zkušenostech mladých lidí v EU s pracovními stážemi:
The Experience of Traineeships in the EU

EU KALENDÁŘ NA PROSINEC
02.12. až 03.12.2013
02.12. až 03.12.2013
03.12. až 04.12.2013
04.12.2013
04.12. až 06.12.2013
06.12.2013
05.12. až 06.12.2013

09.12.2013
11.12.2013
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Rada pro konkurenceschopnost (část výzkum a vývoj) (Meeting of Competitiveness
(Internal Market, Industry and Research) Council (COMPET)/Brusel
setkání ředitelů zodpovědných za vzdělávání (Meeting of directors responsible for
general education)/Vilnius
expertní skupina EK k nastavení systému kvality práce s mládeží/Brusel
COREPER I/Brusel
Vilnius Innovation Forum/Brusel
programový výbor k programu Mládež v akci/Brusel
kulatý stůl: "Inovativní myšlenky pro mladé – nové technologie a sociální media"
(Round table discussion "Innovative Ideas for Youth – New technologies and Social
Media")/Vilnius
Konference ke vzdělávání dospělých (Conference on Adult Learning)/Vilnius
COREPER I/Brusel
COREPER I/Brusel
Pracovní skupina pro výzkum/společná pracovní skupina pro výzkum a atomové
otázky/Brusel

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