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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl květnové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech. V aktuálním vydání jako obvykle najdete řadu novinek z oblasti
vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních
kvalifikací.
Mezi hlavními tématy Vás informujeme o konání Nejvyšší rady evropských škol,
kterou poprvé hostila Česká republika. Věnujeme se významnému výročí iniciativy
Europass a upozorňujeme Vás na další aktivity, do kterých se můžete zapojit.
V oblasti zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu mimo jiné přinášíme
zprávy z jednání ředitelů zodpovědných za vzdělávání a odbornou přípravu a také
ze setkání vrchních ředitelů v rámci Středoevropské spolupráce ve vzdělávání
a odborné přípravě. V oblasti výzkumu a vývoje jsme se zaměřili na výstupy jednání
evropských výborů zaměřených na výzkum a inovace a dobrou zprávu o navýšení alokace finančních prostředků v rámci
Česko-norského výzkumného programu CZ09. V části věnované mládeži se věnujeme možnému propojení práce s mládeží
se sociálními službami a informujeme o novinkách z evropských jednání. Nabízíme Vám také přehled současného stavu
v politice sportu na evropské úrovni. V oblasti profesních kvalifikací informujeme o dokončení akčního plánu
k regulovaným profesím.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílejí, zejména těm
kolegyním a kolegům, kteří touto formou sdílejí cenné postřehy z jednotlivých oblastí.
Přeji Vám, milí čtenáři, krásné květnové dny
Petr Mlsna
náměstek ministra pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Nejvyšší rada Evropských škol poprvé v Praze
Systém Evropských škol, tedy škol, které navštěvují především děti
zaměstnanců institucí EU a které jsou jakýmsi souborem vzdělávacích programů
škol ze všech členských států, je, vedle rad inspektorů a finančních odborníků,
řízený Nejvyšší radou. Jde o orgán složený ze zástupců ministerstev školství
členských států EU, které se každý školní rok střídají v jejím předsednictví. Jak
jsme už informovali v jednom z minulých vydání, ve školním roce 2014/15
poprvé předsedá Evropským školám Česká republika a jarní jednání Nejvyšší
rady proběhlo v polovině dubna v Praze.
Po několika měsících náročného vyjednávání o některých sporných otázkách a reformách řízení systému Evropských škol
se zejména díky práci týmu generálního tajemníka EŠ podařilo dosáhnout řady kompromisů, takže pražské jednání,
zahájené náměstkem ministra školství Robertem Plagou, probíhalo v pozitivní a velmi přátelské atmosféře. Členové rady
pod vedením českého předsednictví například odsouhlasili spuštění dlouho připravované reformy systému známkování
na Evropských školách nebo revizi pravidel pro vznik jazykových sekcí na jednotlivých školách a podpořili zřízení nových
Evropských škol v lucemburském Differdange a britském Culhamu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky generálního sekretariátu Evropských škol

Europass slaví 10 let od svého vzniku
Národní centra Europass v celé Evropě slaví letos deset let od svého
vzniku v roce 2005. Za toto období si vyplnilo on-line evropský formát
životopisu přes 50 milionů lidí a jejich počet rok od roku roste. Zatímco
v roce 2006 si životopis vyplnilo necelých 1,5 milionů lidí, v roce 2011 to
bylo už téměř 6 milionů a v roce 2014 dokonce více než 13 milionů.
Od roku 2008 vydává Národní centrum Europass ČR dodatky k osvědčení. Od té doby je obdrželo celkem 725 000
absolventů středních škol, loni to bylo přibližně 65 tisíc absolventů, což je více než polovina všech absolventů českých
středních škol. Dodatek k osvědčení slovně popisuje v češtině a v jednom ze zvolených cizích jazyků odborné
kompetence získané při studiu na střední škole a uvádí dosaženou úroveň vzdělání (EQF). Držitel tento dodatek může
využít při hledání práce v EU.
U příležitosti 10letého výročí byla v České republice spuštěna v březnu nová databáze pro vydávání dodatků k osvědčení,
která školám i Národnímu centru Europass ČR výrazně zjednodušuje vydávání tohoto dokumentu. Národní ústav pro
vzdělávání, ke kterému národní centrum Europass v České republice přísluší, také připravil přehlednou stránku o tom, jak
získat jednotlivé dokumenty Europassu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Europassu s přehledným návodem, jak získat jednotlivé dokumenty
Podrobné informace o tom, jak šel čas s Europassem
Zdroj obrázku: European Commission/eSkills for Jobs
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Kampaň eSkills for jobs 2015 - 2016
ESkills for Jobs 2015 - 2016 je čtvrtý ročník celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí
(Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl), která se snaží zvýšit informovanost mladých
lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci
v 21. století. Hlavním tématem aktuální kampaně, kterou v České republice koordinuje Dům
zahraniční spolupráce, je propagace počítačových dovedností pro zaměstnatelnost
a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT
a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.
Pod hlavičkou kampaně se v České republice konají konference, workshopy či webináře (semináře prostřednictvím
webu). Hlavní aktivitou bude online test IT Fitness, který umožní všem zájemcům z řad škol i široké veřejnosti otestovat
si počítačové dovedností. Test bude spuštěn v září letošního roku na webové stránce uvedené níže. Teoretická část testu
bude zaměřena na ověření znalostí o tom, jak počítač funguje, praktická část se zaměřuje na dovednosti uplatnit
teoretické znalosti v praxi. Objevují se úkoly, v nichž testovaný musí umět dohledat informaci na internetu, či pracovat
s textovými či tabulkovými editory.
V rámci kampaně proběhl dne 6. května 2015 evropský webinář o zapojování robotiky do vzdělávání.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webová stránka, kde bude spuštěn test IT dovedností: IT Fitness
České webové stránky kampaně
Evropské webové stránky kampaně
Facebook eSkills for Jobs 2015
Twitter eSkills for Jobs 2015

Evropské projektové dny 2015: Evropa hrou
V období od 4. května do 25. června 2015 se ve všech krajích České republiky uskuteční 3. ročník
Evropských projektových dnů, tentokrát na téma „Evropa hrou“. Akce umožní veřejnosti
a zejména dětem a mladým lidem seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním
a kreativním způsobem. Cílem Evropských projektových dnů je motivovat organizace působící
ve vzdělávání k účasti v evropském vzdělávacím programu Erasmus+.
Soutěž je určena dosud nezapojeným institucím a regionům s nižší účastí v programu Erasmus+.
Do letošního ročníku se mohly přihlásit organizace, které se podílejí na formálním i neformálním
vzdělávání (města a obce, knihovny, divadla, školy, dětské domovy, výchovné ústavy, neziskové
organizace, komunitní centra apod.). Dům zahraniční spolupráce jako hlavní organizátor soutěže obdržel celkem
67 přihlášek, z nichž odborná komise vybrala 16 institucí, které s finanční a organizační podporou DZS uskuteční
projektové dny podle svých návrhů. Program akce mohli pořadatelé naplánovat podle svých představ v souladu s pravidly
soutěže.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Tisková zpráva o výsledku soutěže „Evropa hrou“ na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: artLab
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Podpora celoživotnímu kariérovému poradenství
Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce vyhlásilo již 7. ročník soutěže Národní
cena kariérového poradenství, která se od svého počátku v roce 2009 snaží mapovat dostupné
služby kariérového poradenství a propagovat kvalitní projekty mezi veřejností i na mezinárodní
půdě. Soutěž je otevřená jednorázovým aktivitám, krátkodobým projektům i dlouhodobým
službám kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé,
čímž chtějí organizátoři poukázat na různé formy kariérového poradenství a zároveň na šíři
potencionálních klientů. Poradenství by totiž mělo být dostupné nejen dětem a mladým lidem
postaveným před první kariérní rozhodování, ale i dospělým vracejícím se na trh práce,
nezaměstnaným i zaměstnaným, či lidem vstupujícím do důchodového věku.
Uzávěrka přihlášek je 10. června 2015. Soutěž se koná ve spolupráci se slovenským centrem Euroguidance.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o soutěži a přihláška na webových stránkách Euroguidance
Víc informací o slovenském centru Euroguidance
Zdroj obrázku: Euroguidance
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Ředitelé pro odborné vzdělávání v Rize souhlasili s návrhy priorit
spolupráce pro 2015 až 2020
Pravidelné setkání ředitelů zodpovědných za odborné vzdělávání (DG VET) z příslušných
ministerstev členských států EU proběhlo tentokrát v Rize pod vedením lotyšského
předsednictví v Radě EU. Hlavním cílem setkání bylo projednat návrh operativních priorit
evropské spolupráce v odborném vzdělávání na následujících pět let. Tato spolupráce
probíhá na základě Kodaňského procesu, který byl v roce 2010 oživen tzv. Komuniké
z Brugg. Protože mechanismus spolupráce v odborném vzdělávání je součástí spolupráce
pod strategickým rámcem ET 2020 a ten právě prochází velkým střednědobým
hodnocením, navrhuje lotyšské předsednictví využít této revize a posílit a zefektivnit
evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání zúžením počtu priorit na pouhých
pět. Jde o podporu učení na pracovišti (work-based learning), rozvoj mechanismů
zajišťování kvality VET, posílení přístupu k tomuto typu vzdělávání v souladu s konceptem celoživotního učení,
podporu klíčových kompetencí a posílení přípravy učitelů a školitelů. Tento soubor priorit by měli přijmout ministři
zodpovědní za odborné vzdělávání na svém červnovém neformálním setkání v Rize.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Evropské komise k evropské spolupráci v odborném vzdělávání
Fotogalerie ze setkání
Zdroj obrázku: Flickr/DG Vocational Education and Training

EPALE zahajovací Konference „IT a vzdělávání dospělých“
V návaznosti na zahajovací konferenci EPALE, která se konala v Bruselu 15. dubna 2015
za přítomnosti zástupců všech národních podpůrných středisek a odborníků působících v oblasti
vzdělávání dospělých, připravuje Dům zahraniční spolupráce českou konferenci zaměřenou
na oblast informačních technologií ve vzdělávání dospělých, která se uskuteční dne 21. května 2015
v Hotelu DUO v Praze. Kromě představení nové elektronické platformy se můžete těšit na nejnovější
trendy ve vzdělávání dospělých, panelovou diskuzi s předními odborníky z ČR i ze zahraničí a příklady
dobré praxe z oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání dospělých.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací a registraci naleznete na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: Evropská komise/EPALE
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České univerzity budou navazovat zahraniční kontakty na veletrhu
NAFSA v Bostonu
Veletrh a konference NAFSA je nejrozsáhlejším celosvětovým setkáním profesionálů z oblasti
mezinárodního vzdělávání. V letošním roce se na veletrhu v rámci stánku Study in the Czech
Republic, který je organizován Domem zahraniční spolupráce, bude prezentovat celkem osm
českých vysokých škol.
Cílem českého stánku bude poskytnout prostor pro celkovou prezentaci České republiky jako
vhodné studijní destinace i pro osobní jednání jednotlivých vysokých škol s partnerskými
univerzitami. Očekávaná návštěvnost letošního ročníku, který se uskuteční ve dnech
24. až 29. května 2015 v americkém Bostonu, přesahuje 10 tisíc účastníků z více než 90 zemí světa.
Dům zahraniční spolupráce má zájem aktivity zaměřené na vyšší zapojení univerzit do mezinárodní
spolupráce i nadále rozvíjet a podporovat, neboť se z dlouhodobého hlediska tento koordinovaný přístup k ucelené
propagaci pod značkou Study in the Czech Republic ukazuje jako velice efektivní.

Setkání vrchních ředitelů v rámci Středoevropské spolupráce ve
vzdělávání a odborné přípravě (CECE)
V rámci slovenského předsednictví Středoevropské spolupráce
ve vzdělávání a odborné přípravě (CECE - Central European Cooperation
in Education and Training) se ve dnech 7. a 8. dubna 2015 uskutečnilo
setkání vrchních ředitelů mezinárodních sekcí ministerstev školství České
republiky, Slovenské republiky, Rakouska, Maďarska a Slovinska.
Základem spolupráce těchto zemí je společné memorandum
o porozumění. Setkání vedl Ivar Štaffa, vrchní ředitel Sekce mezinárodní
spolupráce a evropských záležitostí Ministerstva školství, vědy, výzkumu
a sportu Slovenské republiky.
Účastníci si vyměnili zkušenosti s modernizací a zatraktivňováním odborného vzdělávání a přípravy, s reformami
v oblasti vysokoškolského vzdělávání a s podporou celoživotního vzdělávání. Dále se diskutovalo o možnostech
vzájemné spolupráce v oblasti cizojazyčného vzdělávání, o dosavadním průběhu programu Erasmus+ a o příkladech
dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Významným bodem jednání byly návazné kroky, které jednotlivé země podnikají či hodlají podniknout v souvislosti
s přijetím Pařížské deklarace vyzývající k podpoře evropských hodnot svobody, tolerance a aktivního občanství
ve vzdělávání. Vrchní ředitel Štaffa v této souvislosti zmínil význam globálního vzdělávání a vyzval účastníky, aby
informovali o rozvoji tohoto vzdělávacího přístupu v jejich zemích. Česká republika i Slovenská republika mají národní
strategie globálního vzdělávání, výzvou v obou zemích zůstává jejich důsledná implementace. V této souvislosti se vedla
terminologická diskuse o vzájemném vztahu pojmů „globální vzdělávání“ a „občanské vzdělávání“, přičemž se většina
účastníků shodla na tom, že občanské vzdělávání je nedílnou součástí globálního vzdělávání, které je pojmem širším,
obsahujícím navíc globální perspektivu.
V roce 2015 převezme předsednickou štafetu CECE Česká republika.
Zdroj obrázku: Value Tools/8th International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools
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VÝZKUM A VÝVOJ
Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (GPC)
Dne 11. března 2015 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Skupiny na vysoké úrovni
pro Společné programování (High Level Group for Joint Programming, GPC). V úvodu
jednání vystoupil zástupce lotyšské delegace a představil kroky a cíle v rámci
předsednictví Lotyšska v Radě EU, které se týkají Evropského výzkumného prostoru.
Skupina projednávala aktualizaci mandátu a svou roli ve vztahu k dalším poradním
skupinám a iniciativám Společného programování. Předmětem diskuze byly také
dále implementační skupiny složené ze zástupců GPC, Evropské komise
a představitelů projektu ERA-LEARN 2020, které by měly vést ke zjednodušení
spolupráce mezi všemi aktéry Společného programování. Implementační skupiny se budou věnovat problematice
koordinace národních strategií pro naplňování konceptu Společného programování, monitorování činností a výsledků
jednotlivých iniciativ a spolupráci na všech úrovních.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o skupině na vysoké úrovni na webových stránkách k Evropskému výzkumnému prostoru
Zdroj obrázku: European Commission/European Research Area/Joint Programming

26. zasedání výboru pro evropský výzkumný prostor
Ve dnech 16. a 17. dubna 2015 proběhlo v Rize pod organizační záštitou
lotyšského předsednictví v Radě EU celkem již 26. plenární zasedání výboru pro
evropský výzkumný prostor ERAC (European Research Area and Innovation
Committee). Předmětem jednání bylo zejména schválení finální verze Cestovní
mapy Evropského výzkumného prostoru (ERA Roadmap), která bude pro období
let 2015 až 2020 vytyčovat hlavní aktivity rozvíjené na úrovni Evropské komise a
členských států EU, jejichž prostřednictvím má být dosaženo pokročilejšího
stupně integrace Evropského výzkumného prostoru. V dalším průběhu jednání
Evropská komise prezentovala výstupy analýzy Innovation Union Scoreboard,
která na každoroční bázi přináší přehled inovační výkonnosti jednotlivých členských států EU, rovněž ve srovnání
s nečlenskými státy. ČR dosáhla v meziročním pohledu progresivního vývoje, avšak i nadále zůstává ve skupině
„Moderate Innovators“ pod průměrem souhrnné inovační výkonnosti EU.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o European Reasearch Area na webových stránkách Evropské komise
Více informací o European Research Area and Innovation Committee (ERAC) na webových stránkách Rady EU
Fotogalerie ze setkání
Zdroj obrázku: Flickr/ERAC 26th Plenary Meeting, Riga 16-17/04/2015
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Cena Milady Paulové 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve spolupráci s Národním
kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 7. ročník soutěže
o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové
bude v roce 2015 udělena v oblasti výzkumu o fyzice (resp. astronomie, výzkum o
vesmíru, fyzice, optice a dalších příbuzných oborech). Cena je spojena s udělením
finanční odměny v hodnotě 150 000,- Kč. Nominační dopisy se předkládají v elektronické
podobě na adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do 20. května 2015. Více informací k soutěži je k dispozici na
webových stránkách MŠMT.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o soutěži na webových stránkách MŠMT
Zdroj obrázku: MŠMT

Navýšení alokace ve výzkumném programu CZ09
V dubnu 2015 byla aktualizována mezinárodní dohoda o programu mezi Ministerstvem
zahraničních věcí Norska a Ministerstvem financí ČR v Česko–norském výzkumném
programu CZ09. Alokace programu CZ09 byla navýšena o 2 016 377 eur, tedy přibližně
53 433 991 Kč, které byly přesunuty z programu Pilotní studie a průzkumy pro CCS
technologie (zachycování a ukládání CO2) CZ08. Získané prostředky budou plně použity na
financování projektů z rezervního seznamu, nikoliv na řízení programu.
V současnosti probíhá aktualizace Memoranda o implementaci Česko-norského
výzkumného programu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvem financí ČR. Následně může MŠMT vydat příjemcům rezervních projektů
rozhodnutí o poskytnutí podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Návštěva laboratoře Univerzitní
nemocnice v Oslu

MLÁDEŽ
Propojování práce s mládeží se sociálními službami
Za účelem projednání naplňování „Závěrů Rady o posílení meziodvětvové politické spolupráce s cílem
účinněji řešit socioekonomické problémy mladých lidí“ (dále jen „Závěry“) zorganizoval odbor pro
mládež MŠMT dne 22. dubna 2015 společné jednání zástupců středisek volného času a České asociace
streetwork.
Požadavek na propojování práce s mládeží se sociální prací, který vychází ze Závěrů navržených
lotyšským předsednictvím v Radě EU, je v českém kontextu zcela bezprecedentní a dosud neřešený.
Účastníci jednání definovali limitující faktory spolupráce a také oblasti, ve kterých je propojování práce s mládeží
se sociálními službami možné a potenciálně přínosné. Z průběhu jednání jasně vyplynulo, že za současného stavu
důsledného oddělování práce s mládeží a sociální práce v oblasti mládeže obě zúčastněné strany dlouhodobě vnímají
silnou potřebu vzájemné spolupráce a vzájemného učení. Jednou z možností naplňování nových závazků ČR vůči
Evropské unii v oblasti národních politik mládeže je zřízení ad hoc expertní skupiny při Komoře mládeže, která by
se zabývala zmapováním specifik obou oblastí a hledáním konkrétních možností pro propojování práce s mládeží
se sociálními službami.
Schválení Závěrů se očekává v rámci jednání Rady ministrů pro vzdělávání mládež, kulturu a sport, které se uskuteční
dne 18. května 2015.
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Síť Národních korespondentů EKCYPu
Od 1. dubna 2015 dochází ke změně v pozici národního korespondenta Evropského
znalostního centra politik mládeže (EKCYP - European Knowledge Centre of Youth Policy).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřilo tímto úkolem pracovnici odboru pro
mládež MŠMT Zdeňku Maškovou.
EKCYP vzniklo v rámci Partnerství Evropské komise a Rady Evropy v oblasti mládeže. Jeho
činnost je založena na fungování celoevropské sítě národních korespondentů, kteří jsou
nominováni ministerstvy členských států Rady Evropy, v jejichž kompetenci je politika mládeže.
Úkolem národních korespondentů je tvorba a následná aktualizace tzv. národních listů, které obsahují detailní informace
o národní police mládeže podle dané struktury vyžadující vstupy z hlediska meziresortního přístupu. Dále jsou zodpovědní
za vyplňování dotazníků zaměřených na politiku mládeže a její jednotlivé tematické oblasti. Výstupy práce národních
korespondentů jsou veřejně dostupné
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o European Knowledge Centre for Youth Policy na webových stránkách youth partnership Rady Evropy
Zdroj obrázku: Council of Europe&European union/youth partnership/The European Knowledge Centre for Youth Policy

Druhý Evropský konvent o práci s mládeží
Po pěti letech od prvního Evropského konventu o práci s mládeží, který proběhl v rámci
belgického předsednictví v Radě EU, se ve dnech 27. až 30. dubna 2015 konal v Bruselu druhý
Evropský konvent o práci s mládeží.
Na akci bylo přítomno téměř 500 účastníků, především pracovníků s mládeží, ale také zástupců
ministerstev zodpovědných za mládež, národních agentur programu Erasmus+ a výzkumníků
pro oblast mládeže. Hlavním cílem byla příprava Deklarace, která poskytne společný evropský
základ pro chápání významu práce s mládeží a vize do budoucna. Nacházení konsensu v různých tématech práce
s mládeží bylo proloženo workshopy, kde byly prezentovány příklady dobré praxe a návštěvou organizací pracujících
s mladými lidmi v Bruselu. Program vytvořil pestrou mozaiku práce s mládeží v Evropě, která má přes velké rozdíly napříč
kontinentem i mnoho společného.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách European Youth Work Convention 2015
Deklarace z 2. evropského konventu mládeže "Making a world of difference"
Video „Co je dnes práce s mládeží?“
Zdroj obrázku: European Youth Work Convention 2015
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SPORT
Výstupy jednání pracovní skupiny pro sport
Ve dnech 9. a 27. dubna se v Belgii uskutečnila dvě poslední zasedání
pracovní skupiny pro sport v rámci lotyšského předsednictví v Radě EU.
V rámci jednání byl finalizován návrh závěrů Rady k tématu role sportu na
základní úrovni v rozvoji průřezových dovedností zejména mezi mladými
lidmi, jehož text bude připraven ke schválení Radou na květnovém
zasedání v rámci Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport.
Dalším projednávaným dokumentem v rámci zasedání pracovní skupiny pro sport byl Návrh rozhodnutí Rady o podpisu
jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. Právní služby Rady
a Evropská komise uvedly, že se v případě předmětné úmluvy jedná o smlouvu smíšenou a při jejím projednávání jsou
EU a členské státy EU vázány zásadou loajální spolupráce a jednotného vystupování na mezinárodní scéně. Dle názoru EK
i právní služby Rady by EU a ČS EU měly k úmluvě Rady Evropy přistoupit společně. Další projednávání textu bude na
programu Pracovní skupiny pro sport již v rámci následujícího lucemburského předsednictví v radě EU v září letošního
roku.
V neposlední řadě byl konzultován dokument koordinace pozice EU pro zasedání Světové antidopingové agentury
(WADA). V souladu s usnesením Rady ze dne 28. listopadu 2011 o zastupování členských států EU ve Správní radě Světové
antidopingové agentury a o koordinaci pozic EU a jejích členských států před zasedáními orgánů Světové antidopingové
agentury předložili zástupci lotyšského předsednictví návrh společné pozice EU k otázkám, které jsou v kompetenci EU
(ochrana osobních údajů, biologické pasy sportovců, problematika Světového antidopingového kodexu a mezinárodních
standardů), jakož i doporučení o vybraných otázkách, které jsou v kompetenci členských států EU (iniciativa
Mezinárodního olympijského výboru týkající se jednorázového příspěvku na výzkum, návrh rozpočtu WADA pro rok 2016,
nový systém výpočtu vládních příspěvků do rozpočtu WADA). Na zasedání Pracovní skupiny pro sport došlo ke shodě nad
textem a byl následně postoupen ke schválení Výboru stálých zástupců.
Zdroj obrázku: MŠMT

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Akční plán k regulovaným profesím dokončen
Česká republika dokončila první akční plán k regulovaným profesím. Jeho vypracování předcházelo
několik etap tzv. transparenčního cvičení vyhlášeného Evropskou komisí, v jehož průběhu byly
zkontrolovány údaje zadané do evropské databáze regulovaných profesí, doplněny nově
požadované informace a bylo provedeno vyhodnocení stávající právní úpravy z hlediska její
přiměřenosti.
Akční plán je vyvrcholením tohoto procesu a obsahuje popis stávající regulace u jednotlivých
profesí a plánované změny ve formě jejího zmírnění nebo naopak zpřísnění. Akční plán se týkal
první skupiny regulovaných profesí z oblasti obchodních služeb, výstavby, výroby, dopravy, velkoobchodu
a maloobchodu a nemovitostí a na jeho vytvoření se podílely příslušné resorty.
Akční plán bude poslán Evropské komisi a jejím prostřednictvím ostatním členským státům, v průběhu následujících
měsíců tak můžeme očekávat připomínky a další doporučení ke změně právní úpravy, která tvoří regulatorní rámec
uvedených profesí. Akční plán pro ostatní regulované profese musí Česká republika zaslat na začátku roku 2016.
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities
Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe
Deklarace z 2. evropského konventu mládeže "Making a world of difference"
Physical Education and Sport at School in Europe

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace: Consultation on the ex-post evaluation of the 7th Framework Programme - probíhá do 22. května
2015

EU KALENDÁŘ NA KVĚTEN
05.05. až 06.05.2015
18.05. až 19.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
27.05. až 29.05.2015
28.05. až 29.05.2015
každé pondělí/pátek

Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za vzdělávání/Riga
Rada ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport/Brusel
EPALE zahajovací konference/Praha
Skupina koordinátorů uznávání odborných kvalifikací/Brusel
9. zasedání řídící skupiny Prioritní oblasti 9 Podunajské strategie/Podgorica
Rada ministrů pro konkurenceschopnost/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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