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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla dubnové 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.
V hlavních tématech se věnujeme březnovému jednání Evropské rady a výsledkům hodnocení
reforem českého vzdělávacího systému ze strany Evropské komise. V oblasti vzdělávání
a odborné přípravy informujeme o setkání zástupců ministerstev školství v rámci
Středoevropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě a akcích, které se uskuteční
v jarních měsících. Z oblasti výzkumu a vývoje přinášíme zprávy o evropských jednáních
o podpoře mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a inovací a informujeme o praktickém využití
česko-norského výzkumného projektu. V oblasti mládeže informujeme o jednáních orgánů,
jejichž cílem je přispívat ke kvalitní práci s mladými lidmi a přinášíme zprávy o pozitivních ohlasech, jež sklízí koncepce
české národní politiky v oblasti mládeže na evropském poli. V oblasti sportu se věnujeme evropskému semináři
o možnostech získání finanční podpory z programu Erasmus+. Z oblasti profesních kvalifikací jsme se zaměřili na reflexi
prvních zkušeností s Evropským profesním průkazem.
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, příjemné jarní dny
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro řízení sekce legislativy a strategie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Evropská rada
Na zasedání konaném dne 17. března 2016 vedoucí představitelé EU jednali
o dalších krocích k řešení migrační krize a o spolupráci mezi EU a Tureckem.
Diskuze se dotýkala také hospodářské situace a byly přijaty závěry
o zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti a o klimatu a energetice.

Ahmet Davutoğlu, premiér Turecka, Donald Tusk,
prezident Evropské Rady a Jean-Claude Juncker,
prezident Evropské komise

Dne 18. března 2016 byl na Evropskou radu přizván Ahmet Davutoğlu,
předseda vlády Turecka. Premiéři a prezidenti zemí Evropské unie a turecký
premiér potvrdili dohodu o vracení migrantů z řeckých ostrovů do Turecka.
Všichni uprchlíci, kteří na řecké ostrovy připlují, mají být od 4. dubna vraceni
Ankaře. Za každého Syřana mezi nimi by naopak EU měla z Turecka
vyzvednout jednoho syrského občana, přičemž přednost budou mít ti, kteří
se nepokusili sami překonat Egejské moře.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace o jednání Evropské rady na webových stránkách Euroskop
Závěry Evropské rady konané ve dnech 17. a 18. března 2016 na webových stránkách Evropské rady a Rady EU
Zdroj obrázku: European Council/Photos and videos of the meeting/Meeting of the EU heads of state or government with Turkey - 18 March 2016

Společný výbor pro zaměstnanost a vzdělávání
Dne 14. března se v Bruselu uskutečnil každoroční společný výbor pro
zaměstnanost a vzdělávání, jehož cílem bylo zhodnotit pokrok členských států
v řešení výzev v oblasti vzdělávání, které byly identifikovány v doporučeních Rady
(Country Specific Recommendations – CSRs) k národnímu programu reforem
na rok 2015. Na výboru byla prezentována celková situace v daném členském
státu, analýza jednotlivých opatření a výsledné hodnocení ze strany Komise
k prezentovaným reformám.
Jako odpověď na doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 v oblasti vzdělávání
identifikovalo MŠMT následující 3 opatření: přijetí novely vysokoškolského zákona, přijetí novely školského zákona
v oblasti inkluzivního vzdělávání a vývoj kariérního řádu pro učitele.
Komise bere schválení novely vysokoškolského zákona za podstatný pokrok, jelikož potřeba této reformy byla
formulována v CSRs již několik let po sobě.
Ve věci opatření k inkluzivnímu vzdělávání byl kladen důraz na správnou implementaci a na nutnost dostatečné finanční
alokace, vhodné komunikace a včasného a cíleného vzdělávání učitelů k inkluzi. Současně Komise upozornila na občasné
chybné směšování pojmů „žák se speciálními potřebami“ a „žák ze znevýhodněného prostředí“.
Co se týče kariérního řádu pro učitele, bylo poukázáno na nutnost dostatečných a udržitelných finančních prostředků na
pokrytí nákladů na zvýšení mezd učitelů a také na zajištění dlouhodobých závazků k dalšímu zvyšování.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Country Report pro Českou republiku pro rok 2016 vydaný v únoru 2016 na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Parliament/Hearings 2014
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Setkání zástupců ministerstev školství v rámci Středoevropské
spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě
V roce 2016 Česká republika převzala předsednictví ve Středoevropské spolupráci
ve vzdělávání a odborné přípravě (Central European Cooperation in Education and
Training, CECE), založené na memorandu o spolupráci v oblasti vzdělávání,
které mezi sebou v roce 2007 uzavřely Česká republika, Slovensko, Rakousko,
Slovinsko a Maďarsko. Od té doby se vždy po roce jednotlivé země střídají
v předsednické roli.
Česká republika své předsednictví zahájila tím, že uspořádála setkání zástupců
ministerstev školství členských zemí, které se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. března
2016 v Praze. Během dvoudenního intenzivního programu představitelé pěti středoevropských zemí jednali
o nejaktuálnějších otázkách v oblasti vzdělávání, jako je vzdělávání k aktivnímu globálnímu občanství či větší propojení
teorie a praxe v odborném vzdělávání, vyměňovali si zkušenosti s řešením palčivých témat inkluzivního vzdělávání
a integrace dětí migrantů a diskutovali o dosavadní implementaci programu Erasmus+. Večerní program setkání oživil
koncert žáků Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě podpoří
kvalitní mezinárodní spolupráci
Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (dále jen „certifikát
v OVP“) je aktivita realizovaná v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1 (KA1) –
vzdělávací mobilita jednotlivců, jejímž cílem je podpořit vzdělávací organizace, které
v minulosti kvalitně organizovaly zahraniční stáže pro vlastní žáky a zaměstnance.
Organizace, které letos certifikát získají, budou moci podávat zjednodušenou žádost
o grant v KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců v sektoru odborného vzdělávání
a přípravy od roku 2017.
Žadateli o certifikát mohou být buď jednotlivé organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo
národní konsorcia v oblasti mobility.
Termín pro předkládání žádostí o certifikát v OVP je 19. května 2016 do 12:00 hodin SEČ.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Podrobné informace o certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě na webových stránkách programu Erasmus+
v České republice
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Regionální semináře EPALE na téma „IT ve vzdělávání dospělých“
Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraniční spolupráce připravuje v letošním roce
další sérii regionálních seminářů. V pěti krajích bude odborníkům z oblasti vzdělávání dospělých
představena elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE a novinky
a trendy v IT oblasti ve vzdělávání dospělých.
Semináře se uskuteční v průběhu května a června 2016 v Pardubickém, Zlínském,
Středočeském a Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Program a registrace na jednotlivé semináře jsou k dispozici na webových stránkách programu
Erasmus+ v České republice

Výběr z jarních akcí Euroguidance
Centrum Euroguidance v České republice připravilo akce podporující poradenství
a mezinárodní sdílení zkušeností kariérových poradců.
Ve dnech 5. až 7. dubna 2016 proběhne v České republice setkání sítě Euroguidance,
kterého se zúčastní zástupci Center Euroguidance z evropských zemí s cílem rozvoje
spolupráce v oblasti poradenství.
Dne 4. května 2016 se uskuteční seminář pro poradce a učitele o kariérovém poradenství
ve školách, kde workshopy povedou vítězové Národních cen kariérového poradenství
z minulých let.
Ve dnech 26. a 27. května 2016 proběhne v Brně ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity mezinárodní konference „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která navazuje na
seminář o vzdělávání a výzkumu v této oblasti.
Ve dnech 1. a 2. června 2016 se koná přeshraniční seminář v Postupimi na téma Mezikulturní poradenství a mezinárodní
kariéra – začleňování migrantů a menšin („Cross-Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and
Minorities“). Centrum Euroguidance podpoří účast českých poradců na tomto semináři.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akcích na webových stránkách Euroguidance v České republice
Více informací o síti Euroguidance na oficiálních webových stránkách
Více informací o Národní ceně kariérového poradenství na webových stránkách Euroguidance v České republice
Výstupy ze semináře "Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách" na webových stránkách
Euroguidance v České republice
Více informací a registrace na seminář v Postupimi na webových stránkách Euroguidance v České republice
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VÝZKUM A VÝVOJ
Strategická zpráva o výzkumných infrastrukturách
Dne 10. března 2016 byla v Amsterdamu představena aktualizovaná Strategická zpráva
o výzkumných infrastrukturách (ESFRI Roadmap 2016).
Slavnostnímu představení byli přítomni předseda Evropského strategického fóra pro výzkumné
infrastruktury (ESFRI), nizozemský státní sekretář pro školství, kulturu a vědu a generální ředitel
pro výzkum a inovace Evropské komise.
ESFRI identifikuje výzkumná zařízení celoevropského významu, která jsou nezbytná k posílení
vědecké excelence a konkurenceschopnosti Evropské unie – panevropské výzkumné
infrastruktury.
Aktualizovaná ESFRI Roadmap 2016 zahrnuje 21 projektů výzkumných infrastruktur, z toho
8 nových, rozdělených do 5 tematických skupin (energetika, životní prostředí, zdraví a jídlo, fyzikální vědy a inženýrství,
sociální a kulturní inovace). Dále tato ESFRI Roadmap obsahuje 29 projektů výzkumných infrastruktur označovaných jako
„landmarks“, tedy takových výzkumných infrastruktur, které jsou již ve fázi implementace (konstrukční či provozní fázi) –
jedním z nich je například Extreme Light Infrastructure (ELI), jehož jeden pilíř je budován v Dolních Břežanech.
Nedílnou součástí ESFRI Roadmap je také podrobná analýza krajiny výzkumných infrastruktur v Evropě, obsahující popis
všech 6 vědeckých oblastí (kromě výše zmiňovaných také oblasti e-infrastruktur).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Zpráva Strategy report on research infrastructures na webových stránkách ESFRI
Více informací o projektu Extreme Light Infrastructure na webových stránkách Eli
Zdroj obrázku: European Commission/Research and Innovation/The ESFRI Roadmap 2016

5. setkání EU-CELAC ke Společné iniciativě pro výzkum a inovace
Dne 14. března 2016 se v Bruselu konalo 5. setkání skupiny EU-CELAC k tématu
společné iniciativy v oblasti výzkumu a inovací.
Skupina EU-CELAC koordinuje spolupráci mezi Evropskou unií a státy Latinské
Ameriky, v roce 2010 byla nejvyššími představiteli států EU a Latinské Ameriky
schválena Společná iniciativa pro výzkum a inovace (Joint Initiative for Research
and Innovation - JIRI), na jejímž základě pak vznikají iniciativy zaměřené na její
realizaci.
Cílem setkání bylo představit potenciální oblasti rozvoje spolupráce, jež má
směřovat k vytvoření společného výzkumného prostoru EU-CELAC. V rámci
zasedání byly dále představeny příklady spolupráce v oblasti výzkumných infrastruktur, vědecké mobility či biregionálních
projektů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o setkání na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/Research and Innovation
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Zasedání plenárního výboru ERAC-SFIC
Dne 2. března 2016 se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání výboru ERAC-SFIC, který
slouží jako poradní orgán Rady EU a Evropské komise a jehož cílem je zajistit rozvoj,
implementaci a monitoring mezinárodního přesahu Evropského výzkumného
prostoru prostřednictvím sdílení informací a vzájemných konzultací mezi
jednotlivými členy.
Mezi nejvýznamnější body jednání patřila otázka 2. Zprávy o implementaci
mezinárodní strategie ve výzkumu a inovacích Evropské komise, příspěvek ERAC-SFIC
k výroční zprávě ERAC a implementace Cestovní mapy ERA na národní úrovni. Po skončení plenárního zasedání
následoval workshop pořádaný Evropskou komisí, který se věnoval problematice tzv. víceletých cestovních map
týkajících se spolupráce se třetími zeměmi a regiony v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o evropském výzkumném prostoru (ERA) na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/European Research Area

Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka
Projekt HCENAT (Naturalness in Human Cognitive Enhancement,
Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka),
spolufinancovaný z Norských fondů, se zaměřuje na člověka
a technologie v oblasti kybernetiky.
Tým Západočeské univerzity v Plzni spolupracuje s klinikou ORL v Motole
a nabízí pacientům po totální laryngektomii možnost získat svůj osobní syntetický hlas, aby mohli snáze komunikovat
se svými nejbližšími a v zaměstnání. Tzv. řečová protéza je pro zájemce již dostupná ve Fakultní nemocnici v Motole.
Projekt obdržel z Česko-norského výzkumného programu podporu ve výši 23 828 000 Kč.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o projektu na webových stránkách mezioborových aktivit Západočeské univerzity v Plzni
Zdroj obrázku: Interakce člověka a stroje

9. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou
a vědeckotechnickou spolupráci
Ve dnech 22. a 23. března 2016 proběhlo v Praze již 9. zasedání Mezivládní komise
pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Komise byla
vytvořena na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské
federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci podepsané
dne 26. května 2005 v Moskvě. Na pořadu jednání byla problematika vzájemné
spolupráce v oblastech obchodu a investic, průmyslu, energetiky, dopravy,
zemědělství, potravinářství, vědy, techniky, inovací a cestovního ruchu.
České části pracovní skupiny pro vědeckotechnickou spolupráci předsedal náměstek pro vysoké školství a výzkum
Robert Plaga, a ruské části Andrej Martinovič Poljakov, zástupce ředitele odboru vědy a technologií Ministerstva
školství a vědy Ruské federace. Pracovní skupina řešila oblast bilaterální spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Česká
delegace seznámila ruskou s novým programem mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Inter-Excellence
na léta 2016-2024. Pro zlepšení koordinace vyhlašování veřejných soutěží na podávání česko-ruských výzkumných
projektů se chystá podpis memoranda. Oceněny byly také úspěchy v rozvoji mezinárodní multidisciplinární vědecké
organizace Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně.
Zdroj obrázku: Josef Mráz Academy center o.p.s.
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MLÁDEŽ
Jednání Česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže
Ve dnech 14. až 16. března 2016 se v Kolíně nad Rýnem uskutečnilo jednání
Česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže (dále jen „Rada“).
Úkolem Rady je hodnotit stav spolupráce a výměn mládeže mezi oběma
zeměmi, dávat doporučení orgánům státní správy, mládežnickým organizacím
a institucím příslušným pro práci s mládeží a vypracovávat programy a návrhy
spolupráce a výměn mládeže. Členy Rady jsou zástupci MŠMT, regionální
úrovně a nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Hlavním výstupem jednání bylo schválení výroční zprávy Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
Tandem za rok 2015 a plánu činnosti na rok 2016, včetně plánu oslav 20. výročí prvního česko-německého setkání
mládeže v Poličce. Akce se uskuteční ve dnech 23. až 29. září 2016 v Poličce a předpokládá se účast 100 zástupců mladých
lidí ve věku 16 až 26 let z České republiky a Německa.
Obě strany se dohodly, že budoucí spolupráce bude zaměřena na problematiku politického/občanského vzdělávání
mladých lidí. Téma bude zahrnovat rovněž „památná místa“. V této oblasti získaly obě kanceláře Tandemu v minulých
letech řadu zkušeností.

Expertní skupina „Práce s mládeží na podporu aktivního občanství
a prevence násilné radikalizace mládeže“
V souladu s evropským Pracovním plánem mládeže na období 2016 až 2018 zahájila v březnu svoji
činnost nová expertní skupina Evropské komise věnující se problematice přispění práce s mládeží
k aktivnímu občanství a prevenci násilné radikalizace mládeže. Skupina navazuje na práci dvou
předchozích expertních skupin z let 2012 až 2015 řešících problematiku kvalitních systémů práce
s mládeží a přispění práce s mládeží k řešení výzev, kterým čelí mladí lidé zejména při přechodu
ze vzdělávacího procesu na trh práce. V obou těchto skupinách mělo MŠMT své zastoupení, v nové
expertní skupině byla zástupkyně odboru pro mládež zvolena místopředsedkyní.
Expertní skupina bude pracovat do poloviny roku 2017 a jejím výstupem by měly být příkladové studie vybraných
projektů a doporučení pro tvůrce politik. Skupina také přispěje k závěrům Rady na dané téma, které by měly být přijaty
v rámci maltského předsednictví Radě EU. Prvního jednání se zúčastnilo 15 členských států EU se zastoupením Francie,
Německa, skandinávských států, jižní Evropy, ale také Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, které spolu se zástupkyní České
republiky upozornily na skutečnost, že výstupy expertní skupiny budou muset reflektovat rozdílné národní reality
v oblasti násilné radikalizace vůči evropským hodnotám. Další jednání proběhne v polovině května roku 2016.
Zdroj obrázku: MŠMT

Evropská publikace k práci s mládeží
Na základě výstupů expertní skupiny ke kvalitním systémům práce s mládeží zadala Evropská komise expertnímu týmu
vypracování evropské příručky k implementaci nástrojů pro kvalitní práci s mládeží. Programy vyhlášené odborem pro
mládež MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží v roce 2015 vybral expertní tým jako příklad dobré praxe na evropské
úrovni. S pracovníky odboru pro mládež MŠMT již proběhlo rozsáhlé interview k rozboru výše uvedených programů,
jehož výsledky budou zohledněny v evropské příručce příkladů dobré praxe. Zástupkyně odboru pro mládež byla přizvána
do třicetičlenného expertního týmu pracujícího na přípravě a tvorbě příručky. Součástí celého procesu budou dva
mezinárodní semináře v dubnu a září 2016.
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Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 jako příklad dobré praxe na
evropské úrovni
Na základě analýz národních zpráv o mládeži 2015 byla Koncepce podpory mládeže 2014-2020 v České republice vybrána
jako příkladová studie k úspěšnému propojení národní politiky mládeže s Evropskou strategií mládeže.
Příkladová studie byla vypracována v únoru 2016 a následně byl odbor pro mládež MŠMT požádán o prezentaci národní
politiky mládeže na Evropském sympóziu k inkluzi mladých lidí v Budapešti na přelomu května a června 2016 a na
Evropském fóru o perspektivách evropské spolupráce v oblasti mládeže v Bonnu na konci června 2016.

SPORT
Informační seminář o podpoře sportu v rámci programu Erasmus+
Dne 3. března 2016 se v Bruselu uskutečnil seminář s názvem „Sports Infoday“.
Seminář byl organizován Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu
a audiovizi (EACEA) s cílem informovat potenciální žadatele o možnostech
financování v rámci programu Erasmus+ Sport.
Jednotliví mluvčí představili účastníkům současnou politiku EU v oblasti sportu
a její hlavní cíle, poskytli praktické rady a tipy k přípravě a podání žádostí,
a objasnili finanční aspekty podpory projektů. Některé části semináře byly
koncipovány jako platforma k networkingu, kde měli účastníci možnost potkat své potenciální partnery.
Zajímavou novinkou v oblasti grantové podpory je nový typ projektů nazvaný „malá partnerství pro spolupráci“, který
přináší příležitosti pro projekty s menším rozsahem a finanční náročností. Semináře se zúčastnili zástupci MŠMT a Domu
zahraniční spolupráce, kteří budou dále tuto aktivitu propagovat potenciálním předkladatelům v České republice.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o semináři na webových stránkách EACEA
Více informací o možnostech financování aktivit zaměřených na podporu sportu v rámci programu Erasmus+ na webových
stránkách EACEA
Zdroj obrázku: DZS
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Konference k Evropskému profesnímu průkazu v rámci Fóra
k jednotnému vnitřnímu trhu 2015/2016
Evropská komise uspořádala pod záštitou Fóra jednotného trhu 2015/2016
(Single Market Forum) konferenci za účelem výměny názorů na základě
prvních zkušeností s Evropským profesním průkazem (EPP).
Konference přilákala nejen zástupce evropských a národních kompetentních
orgánů, ale také širokou veřejnost.
Úvodního slova a představení projektu se ujali zástupci Generálního ředitelství
pro růst Evropské komise – generální ředitelka pro vnitřní trh Lowri Evans a šéf
útvaru odpovědného za profesní kvalifikace a regulované profese Martin Frohn. V dopolední panelové diskuzi, které se
účastnili zejména zástupci zdravotních sester, fyzioterapeutů, farmaceutů a Evropské komise, byla shrnuta a zhodnocena
bezpečná mobilita zdravotnických profesí. Vystupující zhodnotili EPP jako velmi užitečný nástroj nápomocný všem
odborníkům se zájmem pracovat v jiné zemi EU, který zejména urychlil a zjednodušil celý proces vedoucí k získání
oprávnění k přeshraničnímu profesnímu působení.
V odpolední části s názvem „první výsledky evropského profesního průkazu jako nástroje pro uznávání a vzájemnou
pomoc“ byly prezentovány zkušenosti držitele prvního profesního průkazu pro profesi horského vůdce, národní
koordinátorky informačního systému vnitřního trhu (IMI) z Velké Británie, zástupkyně asistenčního centra z Nizozemska,
zástupkyně Solvit centra v Rumunsku a zástupců Evropské komise. Celkově jsou první ohlasy na fungování EPP víceméně
pozitivní zejména vzhledem ke zrychlení celého procesu, což ve svém závěrečném projevu potvrdil také ředitel útvaru
pro Modernizaci Jednotného vnitřního trhu z Generálního ředitelství pro růst Evropské komise Joaquim Nunes de
Almeida. Do budoucna je však ještě pro EK výzvou vylepšení mnoha technických funkčností na základě zpětné vazby
členských států, zejména kompetentních orgánů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace o Evropském profesním průkazu v oficiální videu Evropské komise na Youtube
Více informací o Evropském profesním průkazu na webových stránkách Evropské unie
Zdroj obrázku: European Commission/Single Market Forum/European Professional Card
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Entrepreneurship Education at School in Europe - 2016 Edition
Erasmus+ Sport 2014: Collaborative partnerships in the sport field - Description of the projects
Erasmus+ Sport 2015: Not-for-profit European sport events & Collaborative partnerships in the sport field - Description
of the projects
Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education:
Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015
Study on the Diversity within the Teaching Profession with Particular Focus on Migrant and/or Minority Background

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace: Open Public Online Consultation: PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area) in Horizon 2020 - probíhá do 24. dubna 2016

EU KALENDÁŘ NA DUBEN
04.04. až 05.04.2016
04.04. až 07.04.2016
05.04.2016
06.04. až 07.04.2016
07.04. až 08.04.2016
08.04.2016
11.04. až 12.04.2016
12.04. až 14.04.2016
13.04.2016
13.04. až 14.04.2016
14.04. až 16.04.2016
20.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
28.04. až 29.04.2016
29.04.2016

Konference Otevřená věda (Open Science)/Amsterdam
Evropská konference o mládeži/Amsterdam
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Konference Vzdělávací politika založená na vědeckých ukazatelích: cesty vpřed
(Evidence and Data Informed Policy Making for Education: Ways Forward)/Haag
Setkání ředitelů zodpovědných za oblast mládeže/Amsterdam
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Setkání (vrchních) ředitelů zodpovědných za oblast vysokoškolského
vzdělávání/Amsterdam
Nejvyšší rada Evropských škol/Kodaň
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Setkání (vrchních) ředitelů odpovědných za školní vzdělávání/Amsterdam
34. kulatý stůl GENE (Global Education Network Europe)/Lisabon
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace/Brusel
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Evaluační seminář Stipendijního programu CZ07 Finančního mechanismu EHP a Norska
s názvem „Téma životního prostředí v rámci bilaterální spolupráce ve vzdělávání“/Brno
Jednání kontaktní sítě uznávání odborných kvalifikací v architektuře (ENACA)/Brusel
Skupina na vysoké úrovni pro Společné programování/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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