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EDITORIAL
Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
od letošního roku jsme se rozhodli Vám informace o aktuálních tématech evropské spolupráce v oblastech vzdělávání,
mládeže, sportu, vědy a profesních kvalifikací zprostředkovávat formou nového interaktivního newsletteru, jehož první
číslo zveřejníme v první únorové dekádě. Abychom Vás neochudili o zprávy mapující dění v uplynulých měsících,
kdy newsletter nevycházel, připravili jsme pro Vás celkové shrnutí aktivit za slovenského předsednictví v Radě EU. Věřím,
že to je důstojné rozloučení se starou podobou newsletteru.
Příjemné čtení!
Petr Černikovský
ředitel odboru strategie a evropských záležitostí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Evropské fórum ke vzdělávání, odbornému vzdělávání a mládeži
Ve dnech 20.-21. října 2016 proběhlo v Bruselu tradiční zasedání Evropského fóra ke vzdělávání, odbornému vzdělávání
a mládeži, tentokrát na téma „Propojení vzdělávání, trhu práce a společnosti: Agenda nových dovedností pro Evropu“.
V úvodu vystoupil komisař Tibor Navracsics, který připomněl zveřejnění Agendy nových dovedností pro Evropu v červnu
2016. V této souvislosti zdůraznil význam základních kompetencí, včetně ICT a digitálních. Klíčový význam mají měkké
dovednosti a průřezové dovednosti. Dále připomněl záruku k získání dovedností, poskytující druhou šanci dospělým.
V průběhu následné panelové diskuse zdůraznil komisař Navracsics přínos neformálního a informálního učení. Maltský
ministr vzdělávání a zaměstnanosti Evarist Bartolo upozornil, že politika vzdělávání musí být doprovázena
hospodářskými a sociálními opatřeními. Estonská ministryně vzdělávání a výzkumu Maris Lauri zdůraznila přínos ICT
a digitalizace, ale i jejich dopady (mj. v souvislosti s nebezpečím pronásledování či radikalizace prostřednictvím
internetu) a upozornila, že klíčovými dovednostmi jsou čtení a správné vyjadřování. První místopředsedkyně Výboru
pro kulturu a vzdělávání EP Andrea Bocskor vyzdvihla holistický přístup a upozornila, že je nutné podporovat
kompetence důležité „pro život“ a nejen pro trh práce, v této souvislosti zdůraznila přínos neformálního učení,
dobrovolnictví a celoživotního učení. Vrchní ředitel pro zaměstnanost, sociální záležitosti a inkluzi EK Michel Servoz
považuje za klíčové soustředit se na přechod z jedné oblasti kariérního života do druhé, z tohoto pohledu jsou velmi
důležité dovednosti pro zaměstnatelnost.
V průběhu diskuse se panelisté dotkli Střednědobého hodnocení Strategie EU pro mládež 2013-2015, otázky uznávání
diplomů, nezbytnost přípravy politiky mládeže a politiky vzdělávání ve spolupráci s mladými lidmi a role dobrovolnictví,
v této souvislosti byl vyzdvižen přínos Evropské dobrovolné služby.
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Výstupy slovenského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání
V druhé polovině 2016 předsedalo jednotlivým formacím Rady
EU Slovensko, jehož priority vycházely ze společného
pracovního programu předsednického tria (Nizozemí,
Slovensko, Malta; období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2017). Pracovní
program slovenského předsednictví se zaměřoval na čtyři
klíčové oblasti, jimiž byly hospodářsky silná Evropa, moderní
jednotný trh, udržitelná migrační a azylová politika a globálně
angažovaná Evropa. V oblasti vzdělávání bylo prioritou a současně stěžejním tématem procházejícím celým
předsednictvím „podpora a rozvoj talentu“. Na toto téma byla v Bratislavě uspořádaná i hlavní konference,
která se zabývala rozvojem talentu v kontextu předškolního, školního, odborného i vysokoškolského vzdělávání.
Problematikou vzdělávání se tradičně zabýval Výbor pro vzdělávání Rady EU, který v průběhu slovenského předsednictví
projednával například návrh usnesení Rady o Nové agendě dovedností pro konkurenceschopnou Evropu podporující
začlenění, návrh doporučení Rady o zavedení Záruky k získání dovedností, návrh závěrů Rady o prevenci radikalizace
vedoucí k násilnému extremismu, návrh rozhodnutí o revizi Europass či návrh doporučení o revizi Evropského rámce
kvalifikací pro celoživotní učení.
Slovenské předsednictví v oblasti vzdělávání bylo zakončeno Radou ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport,
která se konala v Bruselu ve dnech 21. – 22. listopadu 2016. Na této Radě byly za oblast vzdělávání přijaty následující
dokumenty: usnesení Rady o Nové agendě dovedností pro konkurenceschopnou Evropu podporující začlenění,
doporučení Rady o Cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé a závěry Rady o prevenci radikalizace
vedoucí k násilnému extremismu. Součástí listopadové Rady byla i politická diskuze, která se vrátila ke stěžejnímu
tématu celého předsednictví – k podpoře a rozvoji talentu.
Zdroj obrázku: The Slovak EU Presidency 2016

Konference o podpoře a rozvoji talentu
Ve dnech 12. - 13. září 2016 se v rámci slovenského
předsednictví v Radě EU konala v Bratislavě konference
s názvem
„Podpora
a rozvoj
talentu“
(Fostering
and Development of Talent). Rozvoj talentu mladých lidí byl
jednou z priorit předsednictví. Cílem konference bylo vytvořit
platformu určenou pro odbornou diskusi, jejímž hlavním
tématem byla podpora talentu a nadání s důrazem nejen
na oblast akademického vzdělání, ale i na zvyšování povědomí
o potřebě a možnostech rozvoje talentu. Konferenci zahájil
slovenský prezident Andrej Kiska, který zdůraznil, že jednotlivé
země EU mají zkušenosti a osvědčené postupy v různých
oblastech a je třeba, aby z nich EU čerpala. Tibor Navracsics
(komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport) hovořil o nové Agendě dovedností pro Evropu, která byla představena
v červnu 2016 a jejímž cílem je řešit nesoulad mezi dovednostmi absolventů a požadavky zaměstnavatelů, kvůli kterému
je v Evropě množství nezaměstnaných lidí, ale zároveň neobsazených pracovních míst. Součástí konference byly
workshopy a politické i odborné panelové diskuze. Účastníci těchto diskuzí hovořili o tom, jak nejlépe umožnit rozvoj
vynikajících studentů a sdíleli příklady dobré praxe ze svých zemí.
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Zdroj obrázku: http://talents2016.eu/galeria

VÝZKUM A VÝVOJ
Priority slovenského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu
a vývoje
Priority Slovenské republiky v Radě EU v oblasti výzkumu a vývoje vycházely z obecně definovaných priorit
jako je hospodářský růst, energetika, migrace a jednotný digitální trh. Nejdůležitější prioritou však byla podpora
začínajících vědců, zvýšení atraktivity vědeckých kariér a podpora investic do lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji.
Tuto skutečnost reflektovaly také přijaté závěry Rady: „Opatření na podporu začínajících výzkumných pracovníků,
zvýšení atraktivity vědeckých kariér a podporu investic do lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji“. Projednaný
dokument navazuje na „Bratislavskou deklaraci“, která byla poprvé představena na neformálním jednání Rady
pro konkurenceschopnost zasedající ve formátu ministrů odpovědných za výzkum, která se konala v červenci 2016
v Bratislavě. Problematika lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace nebyla zařazena mezi témata předsednictví
po mnoho let, z tohoto důvodu Česká republika vítala volbu tématu se zvláštním zaměřením na začínající vědce.
Výzkumní pracovníci jsou jedním z klíčových faktorů
pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru a posílení
konkurenceschopnosti Evropské unie v globálním
kontextu; jejich činnost má v konečném důsledku
značný vliv na zvyšování kvality života nás občanů.
Z tohoto důvodu je problematika lidských zdrojů
pro výzkum již dlouhá léta v popředí zájmu při vytváření
politik a iniciativ na úrovni Evropské unie.
Evropská komise již od roku 2000, kdy byla vytyčena
idea Evropského výzkumného prostoru a definovány
hlavní prioritní oblasti pro jeho rozvoj, učinila množství
opatření, která vedou k vytváření vhodných podmínek
pro výzkumné pracovníky a naplňování stanoveného cíle jednotného trhu pro rozvoj a sdílení znalostí a volný pohyb
výzkumných pracovníků napříč Evropským výzkumným prostorem. Mezi tato opatření konkrétně náleží ustavení
expertní pracovní skupiny Evropské komise „Steering Group for Human Resources and Mobility“, přijetí Směrnice Rady
o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely výzkumu, vydání Evropské Charty
pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, vytvoření sítě Euraxess center
či ustavení panevropského penzijního fondu RESAVER.
Zdroj obrázku: https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJ2-OmOzRAhXLbxQKHXtDD_cQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.astrazeneca.com%2Fpartnering%2Fexternally-sponsored-scientificresearch.html&bvm=bv.145822982,d.d24&psig=AFQjCNHpv8zwCd-peyFn3HgpGyafhZSpLw&ust=1485945446668714
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Druhá Česko-norská výzkumná konference v Praze k průběhu
implementace programu CZ09
V úterý dne 8. 11. 2016 proběhla druhá Česko-norská výzkumná konference k průběhu implementace Česko-norského
výzkumného programu CZ09 z programového období 2009-2014 EHP a Norských fondů v České republice.
Této akce se zúčastnili zástupci Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy,
Ministerstva financí ČR, Research Council
of Norway a celá řada představitelů
z univerzit
a
výzkumných
institucí.
Konferenci zahájil vládní zmocněnec
pro vědu a výzkum, prof. Ivan Wilhelm.
Primárním účelem konference bylo
informovat o pokrocích v implementaci
Česko-norského výzkumného programu
CZ09, jeho dopad a přínos především
v navazování a rozvoji vědecké bilaterální
spolupráce mezi Českou republikou
a Norskem. O to se postarali pozvaní
řešitelé současně probíhajících projektů, kteří prezentovali své pokroky v excelentní vědě a hodnotili spolupráci se svými
norskými partnery jako velice přínosnou nejen pro instituce na obou stranách, ale zejména potom celou řadu českých
Ph.D. studentů, postdoců a vědkyň navracející se do vědecké kariéry po mateřské dovolené.
Na konferenci panovala příjemná kolegiální atmosféra a my bychom rádi poděkovali všem účinkujícím, hostům, kolegům
a partnerům za to, že se na uskutečnění této výjimečné události podíleli.
Zdroj obrázku: MŠMT
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MLÁDEŽ
Výstupy slovenského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže
Rada ministrů pro mládež proběhla v Bruselu dne 21. listopadu
2016 za účasti komisaře Tibora Navracsicse a komisařky
Marianne Thyssen. Jednání předsedal slovenský ministr
pro vzdělávání, vědu, výzkum a sport Peter Plavčan,
který v úvodu jednání informoval o výstupech strukturovaného
dialogu s mladými lidmi. Účastníci Evropské konference
o mládeži, která proběhla začátkem října v Košicích, diskutovali o současných výzvách, kterým mladí lidé čelí v rozmanité
Evropě a o dobrovolnictví jako neúčinnějším nástroji pro rozvoj kompetencí mladých lidí a pro jejich boj s radikalizací.
Tématem navazujícího setkání ředitelů zodpovědných za mládež byl život mladých lidí v dnešní době a podoba budoucí
evropské politiky mládeže.
Rada přijala Závěry o podpoře nových přístupů v práci s mládeží ke zjišťování a rozvoji potenciálu mladých lidí.
Následně ministři vedli politickou diskuzi na téma mladí Evropané v centru moderní EU. Úvodem vystoupili jako hosté
pan Jeaun-Paul Philippot, prezident Evropské vysílací unie, který představil projekt „Generation What Europe“, zabývající
se vytvářením profilu současné mládeže pro posílení mezigeneračního dialogu. Ministři v diskuzi zdůraznili klíčovou roli
mládeže pro budoucnost evropského projektu, potvrdili význam bratislavské cestovní mapy a závěry Evropské
konference o mládeži v Košicích. Ministři rovněž zdůraznili potřebu posilování mobility mladých prostřednictvím
programu Erasmus+ a dobrovolnických aktivit. Několik členských států vyjádřilo pochybnosti o přidané hodnotě
plánovaného Evropského sboru solidarity, jiné tuto iniciativu vítají, s tím, že bude třeba vyjasnit vztah mezi touto
iniciativou a Evropskou dobrovolnou službou.
Zdroj obrázku: The Slovak EU Presidency 2016

SPORT
Výstupy slovenského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu
SK PRES zvolilo jako svou hlavní prioritu v oblasti sportu téma
sportovní diplomacie. Tímto předsednictví navázalo na práci
odborné skupiny na vysoké úrovni Evropské komise,
kterou ustavil komisař Tibor Navracsics v říjnu 2015
s mandátem k vypracování zprávy o sportovní diplomacii.
Odborná skupina výslednou zprávu představila Evropské
komisi v červnu 2016 s řadou doporučení dalšího postupu.
S přispěním této zprávy připravilo SK PRES návrh závěrů Rady o sportovní diplomacii.
Sportovní diplomacie je vnímána jako nástroj, kterým má sport přispívat k formování diplomatických, sociálních
a politických vztahů. Jako součást veřejné diplomacie tak napomáhá ke zviditelnění a posílení důvěryhodnosti a obrazu
dané země, přispívá k dosažení politických cílů a odstraňování bariér mezi státy. Je nositelem identity, evropských
hodnot a kultury daných zemí včetně obecných hodnot jako je fair-play, respekt, přátelství, tolerance, vzájemné
porozumění či disciplína a přispívá k podpoře ekonomické, kulturní a politické spolupráce a porozumění a míru mezi
národy.
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Závěry Rady vyzývají členské státy a Evropskou komisi ke zvýšení povědomí o potenciálu sportu jako diplomatického
nástroje, ustavení vazeb mezi relevantními partnery a posílení strukturovaného dialogu o sportu, k lepšímu využití
potenciálu sportu jako jednoho z aspektů veřejné a ekonomické diplomacie, k podpoře projektů a výzkumu na toto téma
v rámci stávajících evropských programů, především Erasmus+.
Evropská komise je vyzývána přijmout kroky ke zlepšení povědomí o sportovní diplomacii především prostřednictvím
identifikace příkladů dobré praxe a vytvoření platformy pro jejich sdílení. Tomu by měla napomoci i konference na téma
sportovní diplomacie, kterou by Komise měla zorganizovat v roce 2017.
Zdroj obrázku: The Slovak EU Presidency 2016

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