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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídla zářijové 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 přinášíme zprávu o jednom skončeném a jednom začínajícím
předsednictví České republiky v mezinárodních uskupeních a informace z oblasti grantových
podpor v rámci EU. V oblasti zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu věnujeme vedle
zpráv z již uskutečněných akcí značný prostor také pozvánkám na aktivity, které budou
realizovány v podzimních měsících. V oblasti výzkumu a vývoje přinášíme informace
o neformální radě pro konkurenceschopnost, jednání iniciativy na podporu partnerství
pro výzkum a inovace v oblasti Středozemního moře a o projektech podpořených v rámci
Česko-norského výzkumného programu. V části věnované mládeži prezentujeme komiks o zapojení mladých lidí do dění
ve společnosti, který vytvořilo Česko-německé fórum mládeže a novinky z OECD o nastavení strukturovaného dialogu
s mladými lidmi. V oblasti zaměřené na oblast sportu informujeme o neformální radě ministrů zodpovědných za sport
a z oblasti profesních kvalifikací přinášíme informace o novele zákona o uznávání odborné kvalifikace a souvisejících
předpisů.
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.
Přeji Vám, milí čtenáři, hezký začátek nového školního roku
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
České předsednictví ve Visegradské skupině
Dne 1. července 2015 Česká republika oficiálně převzala roční předsednictví
ve Visegrádské skupině (V4).
Mottem předsednictví je „V 4 Trust“, společná důvěra. Toto heslo shrnuje kvalitu,
která je považována za nejdůležitější přidanou hodnotu visegrádské spolupráce:
jedinečnou míru vzájemné důvěry založenou na funkčních, blízkých vztazích a na
otevřené výměně názorů mezi partnery, kteří spolu nemusejí vždy a ve všem souhlasit, jejichž spolupráce však může
být v určitých oblastech mimořádně produktivní.
Snahou českého předsednictví ve V4 je soustředit se na skutečně nosná témata s konkrétním praktickým výsledkem.
To se projevuje v zužování agendy podle reálných cílů a potřeb. Jen tak lze předejít riziku záměny kvality vzájemné
spolupráce za její kvantitu. Program českého předsednictví chce rozvíjet spolupráci v těch oblastech, kde může společné
úsilí přinést konkrétní výsledky, a tím posilovat důvěru ve smysluplnost visegrádské spolupráce a mezi partnery
navzájem.
Program českého předsednictví přímo navazuje na předchozí slovenské předsednictví ve V4, kde pokračuje
v konkrétních započatých projektech a iniciativách. Příkladem konkrétního projektu navazujícího na výsledky
slovenského předsednictví V4 bude vypracování akčního plánu k Memorandu o spolupráci zemí V4 a Východního
partnerství v oblasti mládeže. Hlavní priority, cíle a harmonogram akčního plánu budou stanoveny v průběhu semináře
k politice mládeže a práci s mládeží, který bude pro zástupce dotčených zemí uspořádán začátkem října v Praze.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015–2016 na webových stránkách MZV
Více o Visegrádské skupině na webových stránkách MZV
Více o Mezinárodním visegrádském fondu na webových stránkách MZV
Zdroj obrázku: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Logo českého předsednictví ve V4

Česká republika končí svoje první předsednictví Evropských škol
Po dobu jednoho roku se tým ČR, tvořený zástupci MŠMT a České školní inspekce,
podílel na řízení systému Evropských škol. Jde o školy, které sídlí ve městech
hostících instituce EU a které navštěvují především děti zaměstnanců těchto institucí.
Evropské školy jsou jakýmsi souborem vzdělávacích programů škol ze všech
členských států. S podporou úřadu generálního tajemníka Evropských škol a prostřednictvím řízení rad inspektorů,
finančních odborníků, dalších expertních skupin i dvou jednání Nejvyšší rady Evropských škol (v Bruselu a v Praze)
dokázali zástupci ČR zprostředkovat kompromis při řešení takových otázek, jako například podniknutí dalších nutných
kroků ke spravedlivějšímu systému sdílení nákladů na platy učitelů Evropských škol mezi členskými státy, spuštění
dlouho připravované reformy systému známkování, revizi pravidel pro vznik jazykových sekcí na jednotlivých školách
nebo zřízení nových Evropských škol v lucemburském Differdange a britském Culhamu.
S koncem letních prázdnin předala ČR předsednictví Evropských škol Dánsku.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky generálního sekretariátu Evropských škol
Zdroj obrázku: Schola Eropaea
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Schválení pracovního plánu programu Erasmus+ na rok 2016
Ve dnech 15. a 16. července se v Bruselu uskutečnilo jednání
Výboru programu Erasmus+, jehož hlavním bodem bylo
schválení ročního pracovního plánu programu na rok 2016.
Program Erasmus+ si klade za cíl zlepšit dovednosti
a zaměstnatelnost především mladých Evropanů, přispět
k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů
práce s mládeží a podpořit sportovní aktivity na základní úrovni.
Priority pro třetí rok implementace programu definované v ročním plánu na rok 2016 i nadále sledují dlouhodobé
politické evropské cíle definované ve strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě
Education & Training 2020 (ET 2020), Obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010-2018)
a Pracovním plánu EU pro oblast sportu, zároveň však reagují na aktuální politický a společenský vývoj, mimo jiné
navazují na Deklaraci k podpoře občanství a hodnot svobody, tolerance a nediskriminace prostřednictvím vzdělávání,
která byla přijata na neformálním jednání ministrů 17. března 2015 v Paříži v návaznosti na teroristické útoky v Paříži
a v Kodani na jaře roku 2015.
V návaznosti na schválení pracovního plánu proběhne na podzim vyhlášení výzev pro překládání projektů pro rok
2016. Výzvy jsou spravovány na centralizované úrovni agenturou Evropské komise pro kulturu a audiovizi (EACEA)
a na decentralizované, národní úrovni je vyhlašuje národní agentura programu Erasmus+, Dům zahraniční spolupráce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky programu Erasmus+ v České republice
Erasmus+ na webových stránkách EACEA
Erasmus+ na webových stránkách Evropské komise
Webové stránky Domu zahraniční spolupráce - národní agentury programu Erasmus+
Zdroj obrázku: European Commission/Education and Training

Britské návrhy na reformu EU
Velká Británie je sice už více než čtyřicet let členem
evropských společenství, nicméně vztah Britů i jejich
politických lídrů k EU zůstává velmi specifický a zejména
rezervovaný k jejímu současnému způsobu řízení. Premiér
Cameron v návaznosti na svůj předvolební slib zahájil po
vítězství ve všeobecných volbách kampaň s cílem získat
podporu ostatních evropských lídrů pro reformu Unie.
Případný úspěch při prosazení těchto návrhů je úzce spojen s Cameronem avizovaným uspořádáním referenda
o setrvání Británie v EU, které by mělo proběhnout nejpozději v roce 2017. Spojené království navrhuje především
posílit konkurenceschopnost EU a fungování jejího vnitřního trhu, reformovat institucionální a funkční uspořádání
Unie s důrazem na pojistky pro nečlenské státy eurozóny, posílit roli a vliv národních parlamentů v evropské
spolupráci a reformovat systém volného pohybu osob včetně zamezení zneužívání britského sociálního systému.
Premiér Cameron už krátce po svém zvolení absolvoval jednání s většinou šéfů vlád členských států EU a s výsledky
těchto jednání seznámil červnové jednání Evropské rady. Ta o jeho vstupech nediskutovala, vrátit by se k nim měla
na svém podzimním jednání.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více o britské reformní agendě na webových stránkách Politico
Zdroj obrázku: MŠMT/EU a zahraničí

4/datum vydání: 28. srpna 2015

Vyhodnocení lotyšského předsednictví v Radě EU a informace
o lucemburském předsednictví
MŠMT připravuje pravidelně, vždy na začátku a v polovině roku, dva důležité dokumenty, které
souvisí s uzavřením práce aktuálně končícího předsednictví v Radě EU a se zahájením aktivit
předsednictví právě nastupujícího.
První shrnuje výsledky práce končícího předsednictví a vyjmenovává úkoly, ke kterým se
členské státy přihlásily přijetím dokumentů Rady EU, to vše pro oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, mládeže, sportu a výzkumu, vývoje a inovací.
Druhý dokument pak předběžně seznamuje s politickými a pracovními prioritami nastupujícího
předsednictví a formuluje rámcovou pozici ČR k těmto prioritám tak, aby zástupci ČR v pracovních skupinách evropské
spolupráce měli mandát ke svému postupu při přípravě závěrů a doporučení Rady EU.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Vyhodnocení a implementace výsledků lotyšského předsednictví v Radě EU v 1. pololetí 2015
Pozice ČR k prioritám lucemburského předsednictví v Radě EU ve 2. pololetí 2015
Zdroj obrázku: MŠMT/Aktuální předsednictví v Radě EU

Workshop k programu Nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Ve dnech 23. a 24. září 2015 se v Budapešti uskuteční zahajovací (tzv. kick-off)
workshop k novému programu Nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE. Program
Interreg DANUBE může využívat devět zemí EU včetně České republiky a pět
nečlenských evropských států, které patří do Podunajské oblasti. Program nabízí
finanční podporu pro makroregionální projekty zaměřené na některou ze čtyř
tematických priorit: inovativní a sociálně zodpovědná Podunajská oblast, environmentálně a kulturně zodpovědná
Podunajská oblast, lépe propojená a energeticky zodpovědná Podunajská oblast a dobře spravovaná Podunajská oblast.
Organizátoři již spustili tzv. hledání partnerů (partner search) a registraci projektových nápadů a vyzývají potenciální
projektové žadatele o zaslání vyplněného formuláře do 4. září 2015. Formulář a instrukce k jeho odeslání jsou dostupně
na webových stránkách MŠMT.
Konečné znění programu Interreg DANUBE nyní čeká na své přijetí Evropskou komisí. Sekretariát programu
v Budapešti vydal Internal Newsletter, který stručně shrnuje nejaktuálnější dění v programu od jeho posledního
červnového projednávání v Bratislavě.
Více informací o programu naleznete na webových stránkách Interreg Danube Transnational Programme, kde je také
možné se na workshop zaregistrovat.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci a registrace na webových stránkách Interreg Danube Transnational Programme
Informace o akci a formulář k registraci projektových nápadů k dispozici na webových stránkách MŠMT
Zdroj obrázku: Danube region Strategy
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Semináře pro učitele: jak učit v globalizovaném světě
V rámci Evropského roku rozvoje 2015 pokračují i ve školním roce 2015/2016
semináře pro učitele s názvem „Rozumíme současnému světu? Aneb globální
dimenze ve výuce“, které připravil Národní institut dalšího vzdělávání ve spolupráci
s organizací Člověk v tísni. Vzdělávací cíle semináře naplňují 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.
Semináře jsou zaměřené na používání metodiky globálního rozvojového vzdělávání (GRV), začleňování témat GRV do
výuky a zjišťování dopadu výuky na znalosti, dovednosti a postoje žáka. Semináře jsou poskytovány zpravidla 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 ve školním roce 2014/2015, další se uskuteční 20. října 2015 na krajském pracovišti NIDV
v Liberci, 11. listopadu 2015 na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích, a během podzimu (datum bude teprve
upřesněno) na krajském pracovišti NIDV pro Prahu a Střední Čechy. Zájemci o účast se mohou přihlásit
prostřednictvím webových stránek NIDV, kde jsou rovněž k dispozici bližší informace o jednotlivých seminářích.
Po otevření odkazu uvedeného níže jsou informace o seminářích k dispozici po zadání „Rok globálního rozvoje“ do pole
„Další členění“.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace o jednotlivých seminářích na webových stránkách NIDV
Více informací o GRV na webových stránkách Globální rozvojové vzdělávání
Zdroj obrázku: OXFAM/Education for Global Citizenship: A Guide for Schools

Soutěž pro mladé překladatele Juvenes Translatores
Dne 26. listopadu se uskuteční již 9. kolo překladatelské soutěže pro studenty
středních škol, tentokrát pro narozené v roce 1998. Soutěž pořádá Generální
ředitelství pro překlady Evropské komise. Soutěžící mají za úkol přeložit
jednostránkový text z kteréhokoliv z 24 úředních jazyků Evropské unie do jiného dle
svého výběru. Ti nejlepší překladatelé z každé členské země jsou společně se svými
učiteli na jaře následujícího roku pozváni do Bruselu na slavnostní předávání cen.
Školy, jejichž žáci by se soutěže rádi zúčastnili, se musí zaregistrovat na webových
stránkách Juvenes Translatores v období od 1. září do 20. října 2015. Následný los
vybere školy, které se soutěže budou moci zúčastnit (maximální počet škol, které se
v každé zemi mohou zúčastnit, vychází u počtu křesel, který má daná země
v Evropském parlamentu). V den konání soutěže studenti zapojených škol ze všech zemí EU překládají text pod
dohledem svých učitelů.

Simona Nevrklová, Gymnázium Vincence
Makovského se sportovními třídami
Nové Město na Moravě, vítězka minulého
ročníku za Českou republiku

Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o soutěži na webových stránkách Juvenes Translatores
Zdroj obrázku: Evropská komise/Juvenes Translatores/Ročník 2014 - Seznam vítězů
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Pozvánka na tematickou konferenci „Od nápadu k výrobku“
Dům zahraniční spolupráce organizuje Tematickou konferenci s názvem „Od nápadu k výrobku", která
se uskuteční dne 22. září 2015 v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. V rámci programu konference
budou prezentovány odborné příspěvky k tématu, projekty realizované v rámci Programu
celoživotního učení/Leonardo da Vinci a programu Erasmus+, sektoru odborného vzdělávání
a přípravy, účastníci budou mít prostor ke sdílení zkušeností a získání informací o možnostech
zahraniční spolupráce. V rámci konference proběhnou také ukázky řemeslných prací.
V případě zájmu se můžete na konferenci registrovat prostřednictvím webových stránek programu
Erasmus+ v České republice.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci a registrace na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: Shutterstock
Zdroj obrázku: DZS

České vysoké školy se prezentovaly na veletrhu v americkém Bostonu
Na konci května se zástupci osmi českých vysokých škol zúčastnili největšího mezinárodního
veletrhu NAFSA zaměřeného na vzdělávání. Český stánek Study in the Czech Republic, který byl
zajišťován a účast na něm koordinována Domem zahraniční spolupráce (DZS), se zájmem
navštívilo několik set profesionálů z oboru vysokoškolského vzdělávání. Účast na této významné
akci, která se v letošním roce konala v Bostonu, si nenechalo ujít přes 11 500 návštěvníků z více
než 100 zemí světa.
Českou republiku reprezentovaly zástupci Českého vysokého učení technického v Praze,
Masarykovy univerzity, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity
Palackého v Olomouci, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Vysoké školy
ekonomické v Praze a Západočeské univerzity v Plzni.
Kromě tradiční výměny zkušeností, navazování nových mezinárodních partnerství a příležitosti seznámit se s nabídkou
světového vysokého školství, se na pětidenní konferenci diskutovala aktuální témata z oblasti vysokoškolského
vzdělávání.
Iniciativa Study in the Czech Republic Domu zahraniční spolupráce podporuje české vysoké školy v jejich zahraničních
aktivitách zprostředkováním možnosti zúčastnit se také dalších významných akcí v různých zájmových destinacích. Již
v září se společně se zástupci českých vysokých škol vydá reprezentovat Českou republiku do Skotska a Brazílie a dále
pak v listopadu do Austrálie. Příští ročník světového veletrhu a konference NAFSA se bude konat na konci května na
území Spojených států amerických v Denveru.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Study in the Czech Republic
Více informací o veletrhu a konferenci NAFSA

Výsledky Výzvy 2015 v rámci programu Spolupráce škol a stipendia
(Norské fondy a fondy EHP)
Dne 26. června 2015 byly ze strany DZS zveřejněny výsledky Výzvy 2015
k předkládání žádostí o projektovou spolupráci a studijní stáže v Norsku,
Lichtenštejnsku a na Islandu. Oproti předešlým výzvám došlo k výraznému
nárůstu zájmu ze strany žadatelů. Zároveň se jednalo o výzvu s mimořádně
vysokou alokací. Dorazilo téměř trojnásobné množství žádostí o grant, z nichž
většina byla úspěšná. Celkem bylo předloženo 24 návrhů projektové spolupráce a 159 projektů mobilit a stáží. Nejvíce
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žádostí bylo přijato od studentů vysokých škol, kteří dle vyjádření úspěšného žadatele z předchozí výzvy „využívají
příležitosti studia v zahraničí k rozvoji lidského kapitálu, odlišení se od ostatních a vzbuzení zájmu budoucího
zaměstnavatele“.
S příchodem léta byla vyhlášena nová Výzva 2015b. Žadatelům se tím otevírá poslední možnost podat žádost k realizaci
projektové spolupráce a projektů mobilit a stáží. Žádost o finanční podporu je možné podat do 12. října 2015.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o programu na webových stránkách DZS
Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)
Zdroj obrázku: Ministerstvo financí České republiky/EHP a Norské fondy

7. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů v zahraničí
V Domě zahraniční spolupráce se dne 6. srpna 2015 uskutečnilo již 7. společné setkání
učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí, kterého se tradičně zúčastnilo
na 80 hostů. Nechyběli mezi nimi představitelé organizací, které se podílejí
na administraci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, MŠMT,
MZV a DZS, zástupce Senátu Parlamentu ČR, odborníci z Komise pro krajanské
záležitosti a Komise pro lektoráty a další hosté.
Účastníci se seznámili nejen s novými trendy ve výuce češtiny, ale též s novinkami
Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. U příležitosti tohoto setkání vyšlo 7. číslo bohemistického
časopisu Krajiny češtiny a 2. díl krajanského projektu Češi ve světě, příběhy.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na webových stránkách DZS
Zdroj obrázku: DZS

Letní dílna eTwinning - netradiční zakončení prázdnin v Táboře
Aktivita eTwinning, která je součástí programu Erasmus+ administrovaného Domem zahraniční
spolupráce, slaví v tomto roce desáté výročí svého vzniku. Po celý rok probíhají oslavy v celé
Evropě.
Mezi akce zaměřené na oslavy desátého výročí patřila i již tradiční Letní dílna eTwinning, která se
letos konala v Táboře. Osmdesátka učitelů a učitelek ze všech typů mateřských, základních
a středních škol strávila čtyři dny v prostředí krásného města s husitskou tradicí. Stejně jako vloni
doplnila české učitele skupina eTwinnerů ze Slovenska.
Cílem Letní dílny je nejen seznámit učitele s aktivitou eTwinning, naučit se projektové práci
a seznámit se s ICT nástroji, ale jde také o to, aby učitelé odjížděli z dílny nadšeni a připraveni
založit svůj první eTwinningový projekt. A to se na letošní dílně opravdu podařilo. Díky slovenským kolegům bylo
několik projektů uzavřeno ještě v Táboře.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Výstupy z letošní Letní dílny eTwinning na webových stránkách aktivity eTwinning
Zdroj obrázku: DZS
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VÝZKUM A VÝVOJ
Jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost (COMPET)
Ve dnech 20. a 21. července 2015 se v Lucemburku konalo neformální zasedání
ministrů zodpovědných za výzkum zemí EU, na které byli přizváni i zástupci zemí
EFTA.
Na jednání představil komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas budoucí
směřování práce Evropské komise v rámci priorit tří „O“ – Open science, Open
innovation, Open to the world. V diskusi zaměřené na posílení integrity evropského
výzkumu se ministři shodli na potřebě většího zviditelnění a koordinace etiky
a férové činnosti při vědecké a výzkumné práci, posílení důvěry společnosti vůči
výzkumné činnosti a nepostradatelné roli univerzit, výzkumných organizací a celé akademické sféry v proškolování
a vedení vědců v etických otázkách souvisejících s výzkumnou činností. Dalším bodem jednání byla potřeba posílení
počtu žen ve výzkumu, a to především na vyšších pozicích, kde je jich v Evropě zatím naprostá menšina.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
Tisková zpráva o prioritách tři "O" z konference ‘A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation’ na
webových stránkách Evropské komise
Více informací o konferenci ‘A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation’ na webových stránkcáh
Evropské komise
Zdroj obrázku: eu2015lu.eu/Media Area/Photo galleries/Informal meeting "Competitiveness"/Family photo (Research)

Zasedání PRIMA General Assembly
Dne 8. července 2015 se v Římě na půdě Ministerstva pro školství, univerzity a výzkum
uskutečnilo zasedání iniciativy PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area), která představuje partnerství pro výzkum a inovace v oblasti
Středozemního moře tematicky zaměřené na vodní zdroje a bezpečnost potravin.
Předmětem jednání bylo především zajištění podpory Evropské komise k využití článku
185 SFEU pro tuto iniciativu a příprava projektové žádosti na poskytnutí koordinačních
a podpůrných prostředků. V případě pozitivního výsledku analýzy dopadů, která by měla
být v nejbližší době k této iniciativě spuštěna, je v záměru předat návrh na její ustanovení podle čl. 185 ze strany
Evropské komise směrem k Radě EU a Evropskému parlamentu v průběhu roku 2016, aby iniciativa mohla být zahájena
během předsednictví Malty v 1. polovině roku 2017.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o iniciativě PRIMA na webových stránkách University of Siena
Zdroj obrázku: University of Siena/PRIMA/Meetings/An integrated programme on food systems and water resources

Program CZ09 podporuje další výzkumné projekty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podporuje další bilaterální projekty
z Česko-norského výzkumného programu CZ09. Institucionální podporu ve výši 64,5 milionu Kč
obdrží deset výzkumných organizací a malých a středních podniků z České republiky
a Norského království. Projekty zahájily své realizace v letních měsících tohoto roku a zaměřují
se na základní a průmyslový výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí. Desítky zkušených
vědců i výzkumníků v doktorandském studiu z obou zemí se zajímají například o šlechtitelský
potenciál ovocných druhů v Česku a Norsku, biomasu nebo způsoby rozkladu biologického
materiálu pomocí mikroorganismů.
Zdroj obrázku: MŠMT/Česko-norský výzkumný program (7F)

9/datum vydání: 28. srpna 2015

MLÁDEŽ
Komiks Česko-německého fóra mládeže
Pracovní skupina „Misch mit! Zapoj se!“ Česko-německého fóra mládeže
se ve svém 8. funkčním období 2014/2015 zabývala otázkou, jak motivovat
mladé lidi, aby se více angažovali ve společnosti. Výsledkem jejich roční práce
je komiks vyprávějící dva skutečné příběhy mladých lidí, kteří se „zapojili“
a něco ve svém okolí změnili. Komiks zároveň odkazuje na české a německé
organizace, na které se čtenáři mohou obrátit, pokud hledají pomoc s realizací
svého nápadu a projektu. Komiks je k dispozici zdarma všem zájemcům
na webových stránkách Česko-německého fóra mládeže.
Česko-německé fórum mládeže vzniklo roku 2001. Jeho členy je 30 dobrovolníků z ČR a Německa ve věku 16-26 let,
kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují ve smíšených pracovních
skupinách vlastní projekty a diskutují nad aktuálními tématy. Zastřešujícím tématem 8. funkčního období bylo motto:
„Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond
budoucnosti, MŠMT a Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Komiks na webových stránkách Zapoj se! Česko-německého fóra mládeže
Zdroj obrázku: Česko-německé fórum mládeže/Zapoj se!

Strukturovaný dialog s mládeží v OECD
Zohledňování názorů mladých lidí při tvorbě politiky, která se jich přímo
dotýká, je výzvou, s níž se potýká stále více veřejných institucí
i mezinárodních organizací a postupně se stává standardem. Po Evropské
unii se nyní také OECD rozhodlo systematickým způsobem zohlednit
názory mladých ve své agendě. Před říjnovým ministerským jednáním
o veřejném vládnutí pro inkluzivní růst probíhají od května v členských
státech OECD konzultace s mladými lidmi. Konzultace vyvrcholí 27. října Fórem mládeže v Helsinkách, v jehož rámci
zástupci mládeže prodiskutují názory mladých lidí s ministry členských zemí OECD.
V České republice zajišťuje průběh konzultací Úřad Vlády společně s Českou radou dětí a mládeže a Národní pracovní
skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží. Od června do srpna měli mladí lidé a organizace mládeže možnost zapojit
se do on-line konzultací a vyjádřit se k otázkám o budoucnosti školství, zapojování mládeže do veřejného dění
a posílení postavení mladých lidí ve společnosti.
Výsledky doporučení mladých respondentů směřují k větší individualizaci a flexibilitě školského systému, například
prostřednictvím moderních technologií, dalšímu rozvoji práce s mládeží, propojování formálního a neformálního
vzdělávání a k systematickému zavádění občanského vzdělávání k demokracii ve školách i mimo ně. Výstupy
z konzultací budou k dispozici na webové stránce Strukturovaný dialog během podzimu tohoto roku.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky Strukturovaný dialog s mládeží
Zdroj obrázku: OECD
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SPORT
Neformální zasedání ministrů zodpovědných za oblast sportu
Ve dnech 6. a 7. července se v Lucemburku uskutečnilo neformální zasedání ministrů
EU pro oblast sportu. Jednání se zúčastnila delegace MŠMT vedená náměstkem pro
řízení sekce podpory sportu, tělovýchovy a mládeže Pavlem Šulcem.
Během dvoudenního jednání ministrů, kterému byly přítomny všechny členské státy
EU, byla diskutována témata zastoupení EU ve Světové antidopingové agentuře
(WADA - World Anti-Doping Agency), vztahy se sportovním hnutím a vztah s Radou
Evropy v oblasti sportu.
Ve dnech 15. a 16. září proběhne zasedání ředitelů pro sport a uskuteční se dvě zasedání Pracovní skupiny pro sport,
kde budou projednávány návrhy závěrů Rady o podpoře pohybové aktivity u malých dětí. Zástupci členských států se
v rámci pracovní skupiny pro sport zaměří také na revizi usnesení Rady z roku 2011 o zastupování EU a jejích členských
států ve WADA a v neposlední řadě bude pokračovat projednávání rozhodnutí o podpisu úmluvy Rady Evropy
o manipulaci se sportovními soutěžemi.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o neformálním jednání ministrů zodpovědných za oblast sportu na webových stránkách lucemburského
předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: eu2015lu.eu/Media Area/Photo galleries/Informal meeting "Sport"/Family photo

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a dalších
souvisejících předpisů
V souvislosti s přijetím Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou
se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) a také v souladu s plánem
legislativních prací vlády zahájilo ministerstvo již začátkem roku 2014 práce na přípravě novely zákona o uznávání
odborné kvalifikace (dále jen „zákon“) a dalších souvisejících předpisů.
Cílem návrhu je zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací
s ustanoveními směrnice 2013/55/EU, jejíž transpoziční lhůta uplyne dne 18. ledna 2016. Stávající členění zákona
je zachováno. Podstatnými prvky jsou nově zaváděné instituty evropského profesního průkazu a výstražného
mechanismu. Nově je novelou zavedena také možnost částečného přístupu k výkonu odborné činnosti.
Předkládaný návrh zákona byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci
příslušných resortů, jejichž působnosti se předmětná novelizace dotýkala. Celkem se navrhovaná novelizace dotýká
devíti zákonů. Dne 29. července 2015 byl návrh schválen vládou ČR a začátkem srpna předán k dalšímu projednání
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
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
Early Leaving from Education and Training - Eurydice Brief
Entrepreneurship education, a road to success
Fixing the Broken Promise of Education for All
The Investment Case for Education and Equity
Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year
The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2015/16
Work together with European higher education institutions

EU KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ
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24.09. až 25.09.2015
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28.09. až 29.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
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každé pondělí/pátek

Pracovní skupina pro sport/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Zasedání Řídící skupiny Boloňského procesu/Lucemburk
Konference o rozmanitosti a mnohojazyčnosti v oblasti předškolního vzdělávání a rané
péče o děti (Conference on Diversity and Multilingualism in Early Childhood Education
and Care (ECEC))/Lucemburk
Zasedání ředitelů pro sport/Lucemburk
Evropská konference o mládeži (European Youth Conference)/Lucemburk
Setkání vrchních ředitelů pro mládež/Lucemburk
Tematické univerzity-business forum: Rozvoj talentů pro ekonomiky založené na
inovacích (Thematic University-Business Forum: Developing Talents for innovationbased economies)/Vilnius a Kaunas
Závěrečná konference programu Švýcarsko-české spolupráce (SCIEX Closing
Event)/Curych
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Zasedání Strategického fóra pro mezinárodní spolupráci (Strategic Forum for
International Scientific and Technological Cooperation, SFIC)/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (High Level Group for
Joint Programming, GPC)/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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