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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídla prázdninové dvojčíslo 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 přinášíme zprávu o jednání červnové Evropské Rady a informujeme
o semináři zaměřeném na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti kariérového
poradenství. Napříč jednotlivými oblastmi Vám představujeme priority, které si za své zvolilo
právě začínající lucemburské předsednictví v Radě EU. V oblasti zaměřené na vzdělávání
a odbornou přípravu se dále věnujeme výstupům z ministerské konference zaměřené
na podporu odborného vzdělávání a informujeme mimo jiné o novinkách z oblasti globálního
rozvojového vzdělávání a novém IT nástroji Evropské komise na podporu mezinárodní
spolupráce škol. V oblasti výzkumu a vývoje přinášíme informace o akci, kde byl prezentován Česko - norský výzkumný
program a dalších jednáních evropských výborů zaměřených na výzkum a inovace. V části věnované mládeži se
věnujeme rozvoji spolupráce mezi zeměmi Visegrádské skupiny a Východního partnerství a novinkám v oblasti
vzájemného učení (peer-lerning). Výzvu k zapojení se do pohybových aktivit nejen v rámci Evropského týdne sportu Vám
přinášíme z oblasti sportu a v oblasti profesních kvalifikací informujeme o vzájemném hodnocení členských států
k regulaci profesí cestovního průvodce a sportovního instruktora.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílejí, zejména těm
kolegyním a kolegům, kteří touto formou sdílejí cenné postřehy z jednotlivých oblastí.
Dovolte, abych Vás na tomto místě informovala, že další číslo newsletteru pro Vás připravíme na začátku září.
Přeji Vám, milí čtenáři, příjemně strávené prázdninové dny
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1/datum vydání: 17. července 2015

OBSAH 7.,8./2015 ČÍSLA NEWSLETTERU
HLAVNÍ EU TÉMATA ................................................................................................................................................................ 3
Červnová Evropská Rada ve stínu migrační vlny a řecké krize ....................................................................................... 3
Poradenství, které pomáhá překračovat hranice ........................................................................................................... 3
AKTUALITY Z OBLASTÍ ............................................................................................................................................................. 4
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ................................................................................................................................. 4
Lucemburské předsednictví míří na inkluzi .................................................................................................................... 4
Evropská spolupráce chce posílit klíčové kompetence v odborném vzdělávání ............................................................ 4
Seminář pro učitele – jak učit v globalizovaném světě ................................................................................................... 5
Konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu ........................................................................................... 5
School Education Gateway ............................................................................................................................................. 6
Setkání programových partnerů a zprostředkovatelských agentur Norských fondů a fondů EHP ................................ 6
VÝZKUM A VÝVOJ ................................................................................................................................................................ 7
Priority lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu a vývoje............................................................... 7
Norský den v Bruselu ...................................................................................................................................................... 7
Konference k výzkumné spolupráci v oblasti zdraví ....................................................................................................... 7
Plenární zasedání výboru ERAC-SFIC .............................................................................................................................. 8
Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (GPC) ........................................................................ 8
MLÁDEŽ............................................................................................................................................................................... 8
Priority lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže ............................................................................. 8
Vzájemné učení o mezirezortní politice mládeže ........................................................................................................... 9
Podpis memoranda zemí Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství o spolupráci v oblasti mládeže ........... 9
SPORT................................................................................................................................................................................ 10
Priority lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu............................................................................... 10
Evropský týden sportu .................................................................................................................................................. 10
PROFESNÍ KVALIFIKACE ..................................................................................................................................................... 11
Vzájemné hodnocení členských států k regulaci profesí cestovního průvodce a sportovního instruktora ................. 11
NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ ................................................................................................................................ 12
EU KALENDÁŘ NA ČERVENEC A SRPEN ................................................................................................................................. 12
KONTAKT ............................................................................................................................................................................... 12

2/datum vydání: 17. července 2015

HLAVNÍ EU TÉMATA
Červnová Evropská Rada ve stínu migrační vlny a řecké krize
Pravidelné červnové jednání Evropské rady, tedy setkání šéfů států a vlád
členských států mělo na oficiálním programu otázku migrace, podmínky britského
členství v EU, bezpečnostní výzvy nebo prohlubování hospodářské a měnové
unie. Summit, který skončil hluboko nad ránem z 25. na 26. června, se ale
pochopitelně zabýval také aktuální situací v Řecku. Nejsledovanějším bodem
programu byla ale přeci jen zřejmě diskuze nad návrhem Komise na schválení kvót
pro solidární rozdělení uprchlíků ze Středního východu a severní Afriky, kteří
Premiér České republiky Bohuslav Sobotka
s premiérem Slovenska Robertem Ficem na
masivně přibývají především v Itálii a Řecku. Skupina členských států včetně ČR
jednání Evropské Rady
nakonec prosadila, že utečenci nebudou do zemí EU rozděleni na základě povinné
kvóty, ale státy se o ně podělí dobrovolně. Konkrétní způsob této distribuce teď budou hledat ministři vnitra
členských států. EU se také rozhodla revidovat svou obrannou strategii, konkrétní návrh představí do roka šéfka unijní
diplomacie. Britský premiér prezentoval návrhy Spojeného království na reformu Unie, žádná diskuze k nim ale
neproběhla.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o prvním dni jednání (migrace) na webových stránkách Úřadu vlády ČR
Více informací o druhém dni jednání (bezpečnostní strategie a digitální agenda) na webových stránkách Úřadu vlády ČR
Více informací o jednání Evropské Rady na webových stránkách Euroskop
Více informací o jednání Evropské Rady na webových stránkách EU Observer
Zdroj obrázku: Úřad vlády ČR/Spoluprací V4 se podařilo odmítnout kvóty, udržet právo každého státu rozhodovat a zachovat princip konsenzu při řešení migrační
krize

Poradenství, které pomáhá překračovat hranice
Seminář Cross Border s názvem „Guidance Crossing Borders“ proběhl letos ve dnech
8. až 10. června ve městě Retz v Rakousku, které leží blízko hranic s Českou
republikou. V roce 2015 oslavil tento již tradiční typ semináře sítě Euroguidance 10.
výročí svého trvání. Byl tentokrát, stejně jako v době svého vzniku, organizován
centry Euroguidance České republiky, Rakouska a Slovenska. Mezinárodnímu
semináři předcházela studijní návštěva v Brně, kde se mimo jiné prezentovali někteří
z vítězů Národní ceny kariérového poradenství.
Samotný seminář zahájila zástupkyně švédského centra Euroguidance Nina Ahlroos, která představila publikaci
zaměřenou na poradenství pro mobilitu, a zástupce sítě ELGPN Tibor Bors Borbely-Pecze, který analyzoval důsledky
mobility pro pracovní trhy zemí střední a východní Evropy.
Další program probíhal v mnoha workshopech vedených lektory z jednotlivých účastnických zemí. Workshopy byly
zaměřeny na představení metod, přístupů a postupů v kariérovém poradenství, které napomáhají „překračovat
hranice“.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace o semináři a výstupech jsou k dispozici na webových stránkách Euroguidance
Zdroj obrázku: DZS

3/datum vydání: 17. července 2015

AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Lucemburské předsednictví míří na inkluzi
Lucemburské předsednictví v Radě EU si jako hlavní cíl pro oblast
vzdělávání a odborné přípravy předsevzalo shromáždit přehled těch
nejúčinnějších strategií k posilování spravedlivého a rovného
přístupu ke vzdělávání. Soustředit se konkrétně chce především
na podporu výuky cizích jazyků v předškolním vzdělávání, snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání
a podporu žáků se speciálními potřebami.
Dalšími tématy předsednických akcí a iniciativ budou například autonomie škol, podpora odborného vzdělávání
v návaznosti na závěry z ministerské konference v Rize, vzdělávání dospělých nebo podpora aktivního občanství
v návaznosti na ministerskou deklaraci z Paříže. Na listopadovém jednání Rady ministrů zodpovědných za vzdělávání,
mládež, kulturu a sport (EYCS) by měly být ministrům předloženy závěry ke snižování míry předčasných odchodů
ze vzdělávání a zvyšování úspěchů žáků škol, a také společná zpráva Komise a Rady k vyhodnocení druhého
kooperačního cyklu evropské spolupráce ve vzdělávání pod strategickým rámcem ET 2020 (včetně priorit pro období
2015-20).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Kompletní pracovní program předsednictví ke stažení na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: Oficiální webové stránky lucemburského předsednictví v Radě EU

Evropská spolupráce chce posílit klíčové kompetence v odborném
vzdělávání
Jak jsme už informovali v jednom z minulých vydání, v lotyšské Rize se sešli
ministři zodpovědní za odborné vzdělávání a přípravu, aby schválili priority
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, a je součástí provádění strategického rámce
ET 2020. Protože ten právě prochází velkým střednědobým hodnocením,
lotyšské předsednictví využilo této revize k posílení a zefektivnění spolupráce
v odborném vzdělávání seškrtáním a lepším zacílením priorit. V období 2015
až 2020 se evropská spolupráce zaměří na průřezové oblasti a principy, které jsou nezbytné pro modernizaci
odborného vzdělávání – posílení klíčových kompetencí v tomto typu vzdělávání a koncept učení na pracovišti (workbased learning). Závěry z Rigy kladou také důraz na posílení partnerství se sociálními partnery (zejména firemními
asociacemi), propagaci excelence a inovací v odborném vzdělávání, podporu orientace na práci se vzdělávací výstupy
a lepší využívání dostupných hodnotících nástrojů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci a text Závěrů na webových stránkách lotyšského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: Oficiální webové stránky lotyšského předsednictví v Radě EU
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Seminář pro učitele – jak učit v globalizovaném světě
V rámci Evropského roku rozvoje 2015 připravil Národní institut dalšího vzdělávání ve spolupráci
s organizací Člověk v tísni seminář pro učitele s názvem „Rozumíme současnému světu? Aneb
globální dimenze ve výuce“. Jedná se o historicky první akreditovaný vzdělávací program MŠMT
zaměřený na globální rozvojové vzdělávání (GRV). Vzdělávací cíle GRV zcela naplňují a současně
přesahují cíle průřezového tématu Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech
a částečně se shodují s cíli dalších průřezových témat, jako je etická výchova, osobnostní a sociální
výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova či výchova demokratického občana.
Seminář je zaměřený na používání metodiky GRV, začleňování témat GRV do výuky a zjišťování dopadu výuky na
znalosti, dovednosti a postoje žáka. Seminář je poskytován zdarma všem zájemcům z řad pedagogů a vedou jej zkušení
lektoři Člověka v tísni s mnohaletou praxí v oblasti výuky GRV. Několik seminářů již proběhlo v květnu a v červnu, další
semináře se plánují na září 2015 a budou probíhat na krajských pracovištích NIDV Praha a Střední Čechy, Liberec, Plzeň,
Ostrava. Zájemci o účast se mohou obrátit na pracovníky krajských pracovišť v uvedených krajích.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace o již proběhlém semináři, který se bude opakovat v září 2015 na webových stránkách NIDV
Více informací o GRV na webových stránkách Globální rozvojové vzdělávání
Zdroj obrázku: GRV

Konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu
V červnu 2015 se v Bratislavě konala dvoudenní regionální konference „Vzdělávání
prací ve středoevropském regionu“, jejímž cílem bylo zviditelnit důležitost
vzdělávání prací a prezentovat názory odborníků i konkrétní příklady dobré praxe.
Účastníky konference byli zástupci ministerstev, regionálního školství
a zaměstnavatelů ze Slovenska, České republiky a Polska, kteří se navzájem
informovali o novinkách v oblasti vzdělávání v regionu, například o přijetí nového
zákonu o Odborném vzdělávání a přípravě (č. 61/2015) na Slovensku, kterým se
od září příštího roku otevírá prostor pro poskytování praktického vyučování
na pracovištích ve větší míře, než tomu bylo dosud.
Za Českou republiku byly prezentovány platné i očekávané legislativních úpravy v oblasti zapojení podniků
do odborné přípravy žáků, význam sociálního partnerství pro učení se prací, návrhy systémových opatření, které
směrem k navýšení rozsahu praktického vyučování a zvýšení jeho kvality navrhuje systémový projekt Pospolu.
Konferenci pořádala Slovenská akademická asociace pro mezinárodní spolupráci (SAAIC, Národní agentura programu
Erasmus+).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách programu Erasmus+ na Slovensku
Více informací o akci na webových stránkách sítě Work based learning
Koncepční studie a navrhovaná opatření projektu Pospolu na webových stránkách NÚV
Zdroj obrázku: Erasmus+ SK/Fotogalería
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School Education Gateway
Na začátku letošního února spustila Evropská komise webovou stránku School
Education Gateway, která kromě jiného může posloužit učitelům mateřských,
základních a středních škol jako databáze pro vyhledávání a poptávání
vzdělávacích akcí realizovaných v zahraničí v rámci programu Erasmus+ školní
vzdělávání: Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob.
Webové stránky fungují v úzké součinnosti s portálem eTwinning a spravují ho
pracovníci European Schoolnet (EUN). Učitelé zde mohou vyhledávat
(po přihlášení také poptávat) vzdělávací kurzy, vhodné školy pro stínování nebo
výukový pobyt, případně hledat vhodné partnery pro Klíčovou akci 2 – Projekty partnerství. Kromě této velice žádané
služby portál nabízí novinky z oblasti školního vzdělávání, články expertů v oblasti školního vzdělávání, příklady dobré
praxe či prostor pro odbornou diskuzi.
Do budoucna plánuje Evropská komise další rozšiřování stránek a možností, které nabízejí. Základní rozhraní School
Education Gateway existuje také v české jazykové mutaci, což značně ulehčuje orientaci na těchto stránkách.
Odkazy na zdroje související s tématem:
School Education Gateway
Zdroj obrázku: School Education Gateway

Setkání programových partnerů a zprostředkovatelských agentur
Norských fondů a fondů EHP
Ve dnech 6. až 9. června 2015 se v Norsku uskutečnil seminář
k Norským fondům a fondům EHP, které nabízejí možnost
mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží
v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Semináře se zúčastnili
programoví partneři i zprostředkovatelské agentury tří
donorských států a šestnácti přijímajících zemí. Za Českou
republiku byli přítomni zástupci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstva financí a Domu zahraniční
Symbol severního polárního kruhu v Norsku
spolupráce. Cílem semináře bylo zhodnotit dosavadní
výsledky a fungování programu, sdílet zkušenosti s administrací a propagací a připravit se na nové programovací
období, o němž nyní probíhají jednání mezi Evropskou komisí a donorskými státy.
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VÝZKUM A VÝVOJ
Priority lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu
a vývoje
Lucemburské předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu a inovací
klade zvláštní důraz na implementaci závěrů Rady pro
konkurenceschopnost zasedající ve formaci ministrů odpovědných
za výzkum přijatých dne 29. května 2015 k Cestovní mapě
Evropského výzkumného prostoru na léta 2015 – 2020 (ERA Roadmap) a řízení ERA (European Research Area) zároveň
se snahou o konsolidaci struktury a činnosti ERAC (European Research Area and Innovation Committee). Lucemburské
předsednictví chce také aktivně řešit otázku integrity výzkumu, která je základním předpokladem pro excelenci
v oblasti výzkumu a inovací. Velký důraz klade lucemburské předsednictví na problematiku rovnosti žen a mužů
ve výzkumu, kde stále existuje nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích nebo řídicích pozicích. Právě témata
integrity výzkumu a rovnosti žen a mužů ve výzkumu se budou diskutovat na neformálním jednání Rady ministrů pro
konkurenceschopnost dne 21. července v Lucemburku. Lucemburské předsednictví rovněž přináší téma diskuze mezi
Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání a Evropským výzkumným prostorem se zájmem posílení přínosu
univerzit, výzkumných organizací a podniků.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Kompletní pracovní program předsednictví ke stažení na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: Oficiální webové stránky lucemburského předsednictví v Radě EU

Norský den v Bruselu
Zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se ve dnech 10. a 11. června
2015 zúčastnili Norského dne k 10. výročí fungování Kanceláře finančních
mechanismů v Norském domě v Bruselu. Při této příležitosti byl představen Českonorský výzkumný program odbornému publiku a konala se panelová diskuze
s reprezentanty jednotlivých zprostředkovatelů programu.
Představitelé zprostředkovatelů výzkumných programů z České republiky, Estonska,
Lotyšska, Polska a Rumunska se společně s donorskými zeměmi (Norsko, Island,
Lichtenštejnsko) shodli na potřebě zlepšit způsob komunikace a publicity výzkumu
směrem k veřejnosti, stejně jako na faktu, že bilaterální spolupráce ve výzkumu
mezi zúčastněnými zeměmi skýtá obrovský potenciál, neboť programy financují 145 projektů v sedmi státech, přičemž
bylo možné podpořit méně než 10 % žádostí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách EHP

Konference k výzkumné spolupráci v oblasti zdraví
Dne 2. června 2015 se v Bruselu konala konference “EU-LAC Health: Proceeding to the next
step of health research cooperation between European Union, Latin American and
Caribbean Countries” věnovaná strategické cestovní mapě ke společné iniciativě EU-CELAC
v oblasti zdraví (EU-CELAC Joint Initiative on Health Research and Innovation).
Skupina EU-CELAC koordinuje spolupráci mezi Evropskou unií a státy Latinské Ameriky
a jedním z jejích aspektů je také spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2010
byla nejvyššími představiteli států EU a Latinské Ameriky schválena Společná iniciativa pro
výzkum a inovace, na kterou v dalších letech navázaly konkrétní aktivity a formy spolupráce.
Zdroj obrázku: EU-LAC
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Plenární zasedání výboru ERAC-SFIC
Dne 9. června 2015 se v Bruselu konalo plenární zasedání výboru ERAC-SFIC (European Research Area and Innovation
Committee – Strategic Forum for International scientific and technological Cooperation).
SFIC, tedy Strategické fórum pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci, je jedním z výborů ERAC a slouží jako
poradní orgán Evropské rady a Evropské komise.
Mezi hlavní projednávaná témata zasedání patřila implementace Strategie Evropské unie pro mezinárodní spolupráci
v oblasti výzkumu a inovací či aktuální vývoj týkající se Evropského výzkumného prostoru. Na zasedání vystoupil také
Anders Lönn, švédský státní tajemník pro vysoké školství a výzkum.

Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (GPC)
Dne 3. června 2015 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro
Společné programování (High Level Group for Joint Programming, GPC). V úvodu
jednání byly představeny aktivity, kterými se zabývají tzv. implementační skupiny
GPC a do nichž jsou zapojeni zástupci členských států. Jejich záměrem je především
nastavit a udržovat efektivní vztahy mezi GPC a jednotlivými inciativami
Společného programování (Joint Programming Initiatives, JPIs), zajistit koordinaci
národních strategií pro naplňování konceptu Společného programování
a monitorovat činnost a dopady této společné evropské aktivity. Skupina také
projednávala svou roli ve vztahu k dalším poradním skupinám pro Evropský výzkumný prostor a zástupci Evropské
komise na jednání představili principy dalších nástrojů na zajištění nadnárodní spolupráce ERA-NET Cofund a European
Joint Programme Co-Fund (EJP).
Zdroj obrázku: European Research Area/Joint Programming

MLÁDEŽ
Priority lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže
Hlavní prioritou lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti
mládeže je téma podpory politické účasti mladých lidí
na demokratickém životě v Evropě. Problematikou se bude tradičně
zabývat Pracovní skupina pro mládež. Předsednictví hodlá pro
prosincové jednání Rady ministrů připravit závěry, ve kterých budou shrnuty vývoj a výsledky strukturovaného dialogu
s mladými lidmi na téma jejich politické účasti a jeho závěry přijaté v průběhu italského, lotyšského a lucemburského
předsednictví v Radě EU. Ministři dále budou formou usnesení schvalovat vyhodnocení provádění obnoveného rámce
evropské spolupráce v oblasti mládeže a pracovní plán EU v oblasti mládeže na léta 2016-2018.
Hlavním těžištěm strukturovaného dialogu s mladými lidmi bude i nadále politická účast mladých lidí. Evropská
konference o mládeži spojená se setkáním ředitelů zodpovědných za mládež se uskuteční v září 2015 v Lucemburku.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Kompletní pracovní program předsednictví ke stažení na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: Oficiální webové stránky lucemburského předsednictví v Radě EU
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Vzájemné učení o mezirezortní politice mládeže
Ve dnech 15. až 18. června se v Lucemburku konalo první setkání peer-learningu zaměřeného na mezirezortní politiku
mládeže. Akce se účastnili zástupci jednotlivých ministerstev zodpovědných za mládež a představitelé Evropské komise
a Partnerství Evropské komise a Rady Evropy v oblasti mládeže. Kromě České republiky bylo zastoupeno
hostitelské Lucembursko, všechny tři jazykové komunity Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Litva, Lotyšsko,
Německo, Slovensko a Švédsko.
Pestrý program poskytoval dostatečný prostor jak pro erudované prezentace ze strany výzkumníků, tak pro diskuze
účastníků a sdílení zkušeností. Jako velmi přínosná byla účastníky hodnocena panelová diskuze se zástupci různých
lucemburských ministerstev o zkušenosti jejich spolupráce s lucemburským odborem pro mládež. Lucemburské
setkání bylo prvním ze dvou na sebe navazujících setkání ke sdílení zkušeností. Druhá část proběhne v listopadu
v lotyšské Rize.

Podpis memoranda zemí Visegrádské skupiny a zemí Východního
partnerství o spolupráci v oblasti mládeže
Dne 22. června 2015 bylo v Bratislavě podepsáno memorandum zemí
Visegrádské skupiny (V4) a zemí Východního partnerství (VP) o spolupráci
v oblasti mládeže. Po stručném představení situace v oblasti mládeže
v jednotlivých zemích diskutovali ministři a náměstci zodpovědní za mládež
na témata podpory participace mladých lidí na životě společnosti; opatření
vlády na podporu přechodu mladých lidí ze vzdělávání na trh práce
a spolupráce zemí V4 a VP na podpoře rozvoje mladých lidí a jejich roli
ve společnosti.
K podpisu memoranda se s ohledem na neschválení formulačních změn
dokumentu ze strany ostatních zemí, jejichž provedení bylo požadováno krátce před setkáním, nepřipojil zástupce
Ázerbájdžánu. Vyjádřil nicméně zájem o pokračování spolupráce se zeměmi V4 a VP v oblasti politiky mládeže.
V rámci českého předsednictví zemím V4, které bylo zahájeno 1. července letošního roku, bude zpracován akční plán
k realizaci memoranda. V říjnu 2015 uspořádá MŠMT seminář na téma práce s mládeží v zemích V4 a VP.
S představitelkou Visegrádského fondu byla předběžně prodiskutována možnost využití fondu pro podporu společných
aktivit V4 a VP v oblasti mládeže.
Zdroj obrázku: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia
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SPORT
Priority lucemburského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu
Lucemburské předsednictví v Radě EU v rámci svých prioritních
témat v oblasti sportu hodlá projednávat návrh závěrů Rady
o podpoře pohybové aktivity u malých dětí, provést revizi
usnesení Rady z roku 2011 o zastupování EU a jejích ČS ve Světové
antidopingové agentuře (WADA) a v neposlední řadě bude pokračovat projednávání rozhodnutí o podpisu úmluvy
Rady Evropy o manipulaci se sportovními soutěžemi. Záměrem Lucemburska je také rozvíjet předchozí práci v oblasti
dvojí kariéry, zejména s důrazem na oblast mladých sportovců, a bude pokračovat v práci odborných skupin Rady
a Komise.
Lucemburské předsednictví organizuje neformálního zasedání ministrů pro sport ve dnech 6. a 7. července a zasedání
ředitelů pro sport v září 2015.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Kompletní pracovní program předsednictví ke stažení na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: Oficiální webové stránky lucemburského předsednictví v Radě EU

Evropský týden sportu
Sportujte a buďte aktivní! Bez ohledu na věk, bydliště,
původ nebo fyzickou zdatnost. K tomu vyzývá spolu
s členskými státy EU Evropská komise v rámci
Evropského týdne sportu, který proběhne od 7. do
13. září 2015 pod hlavičkou programu Erasmus+, jehož
aktivity se kromě oblasti vzdělávání a mládeže zaměřují
právě také na podporu sportu. I v Česku se do akce, jež
je součástí celonárodní kampaně „Česko sportuje“ a koordinuje ji Český olympijský výbor, mohou zapojit lidé
ve sportovních klubech, na pracovišti, ve škole nebo kdekoli jinde. Do Evropského týdne sportu může přihlásit svoji
aktivitu kdokoli.
Jelikož Český olympijský výbor se v kampani „Česko sportuje“ zaměřuje zejména na pohybové aktivity dětí, hlavními
akcemi budou republikové finále OVOV v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj, které se uskuteční ve dnech
11. a 12. září na pražské Julisce a sportovní festival Sporťáček, který dětem pomáhá najít vhodné sporty. Festival se
koná 5. září v Praze, 12. září v Brně a 19. září v Plzni.
Evropský týden sportu je však pouze začátkem. Pod heslem #BeActive vyzývá EU k tomu, aby lidé sportovali celý rok.
V Česku podle poslední studie Eurobarometr pravidelně sportuje pouze pět procent Čechů, 64 % lidí v Česku
nesportuje vůbec nebo se sportu věnuje jen zřídka a dokonce 59 procent Čechů neprovozuje ani žádnou další fyzickou
aktivitu jako je tanec či zahradničení nebo se jim věnuje jen zřídka.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Evropském týdnu sportu bude k nalezení na webu kampaně "Česko sportuje"
Více informací o Evropském týdnu sportu na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/Sport
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Vzájemné hodnocení členských států k regulaci profesí cestovního
průvodce a sportovního instruktora
V rámci transparenčního cvičení proběhlo v Bruselu další z kol jednání členských států EU, EHP a Švýcarska, kde jsou
projednávány a vzájemně hodnoceny jednotlivé regulatorní rámce k profesím, pro jejichž výkon existují zákonem dané
požadavky.
Je regulace vstupu do profese a jejího výkonu přiměřená? Jaké jsou regulatorní požadavky, pokud existují,
v ostatních členských státech? Je možné se jejich přístupem inspirovat i v českém prostředí?
Poslední setkání se za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu soustředilo
na turistické průvodce a sportovní instruktory.
Profese cestovního průvodce byla v ČR v minulosti deregulována a ve většině zemí převažuje pouze dobrovolná
certifikace kvality (např. „blue badge“ v Británii). Všechny země regulují učitele tělesné výchovy, Česká republika však
„vyniká“ tím, že reguluje plošně komerční sportovní instruktory a trenéry, kdežto ostatní země se soustřeďují
především na regulaci nebezpečných aktivit.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o regulovaných povoláních v ČR na webových stránkách MŠMT
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition Matters
Tackling Early Leaving from Education and Training
The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies
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Neformální zasedání ministrů zodpovědných za oblast sportu/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor a pracovní skupiny pro
výzkum/Lucemburk
Jednání PRIMA General Assembly/Řím
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Symposium "Zůstaňme na cestě: Omezení předčasných odchodů ze vzdělávání a
podpora úspěchu ve školách" (Symposium - Staying on track – Tackling ESL and
promoting success in school)/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Výbor programu Erasmus+/Brusel
Neformální zasedání ministrů pro výzkum na téma: "Podpora integrity a rovný
přístup“/Lucemburk
Pracovní skupina pro výzkum/společná pracovní skupina pro výzkum a atomové
otázky/Brusel
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