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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl 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 Vám představujeme změny, ke kterým dojde na vrcholných
místech administrativy EU. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy informujeme o studii
zaměřené na české programy s vysokým podílem učení se na pracovišti, konferenci
týkající se kariérového poradenství a mezinárodním veletrhu vzdělávání, který se
uskuteční v září v Praze. Z oblasti výzkumu a vývoje přinášíme především zprávy
z mezinárodních setkání zaměřených na výzkum a inovace. Upoutávku na mezinárodní seminář týkající se dobrovolnictví
najdete v části zaměřené na mládež a novinky z evropské spolupráce přinášíme také v oblasti sportu. Ze sféry profesních
kvalifikací Vás informujeme o vzájemném hodnocení členských států k regulaci profesí.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílejí, zejména těm
kolegyním a kolegům, kteří touto formou sdílejí cenné postřehy z jednotlivých oblastí.
Přeji Vám, milí čtenáři, příjemný návrat z odbobí dovolených
Petr Mlsna
náměstek ministra pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Nová Evropská komise: politicky konzervativní, málo žen
S koncem srpna vypršel posunutý termín, do kterého plánoval designovaný šéf nové
Evropské komise (pro období 2014 až 2019) Jean-Claude Juncker mít pohromadě
všechna jména navržená členskými státy na posty komisařek a komisařů. Čtyři státy
zatím oficiální nominace nedodaly: Nizozemsko, Dánsko, Kypr a Belgie. Už teď je ale
zřejmé, že typickým členem nové Komise bude muž středopravé politické orientace –
oproti končící Barrosově, mnohem politicky pestřejší Komisi, budou mít v Junckrově
týmu jasnou převahu zástupci Evropské lidové strany (minimálně 14), o něco oslabí socialisté (zatím 6 postů) a o hodně
slabší zastoupení budou mít liberálové (3). Další změnou bude menší počet komisařek, a to přesto, že Juncker celé léto
žádal státy o nominace žen a nabízel pro ně významná portfolia a posty místopředsedkyň Komise. Kandidátky jsou
ale zatím pouze čtyři, k velké nelibosti Evropského parlamentu, který novou Komisi bude schvalovat. Ženy se však
objevují na vysokých postech, jako například italská ministryně Federica Mogherini, která se po dohodě evropských
lídrů na mimořádném summitu 30. srpna stala představitelkou EU pro zahraniční věci, a další ženy chce Juncker i jako
místopředsedkyně Komise. Ze hry tak sice vypadl favorizovaný polský ministr Radoslaw Sikorski, nicméně díky dohodě
bloku středoevropských a východoevropských států a Německa se novým předsedou Evropské rady stane polský
premiér Donald Tusk. Nová Komise by se měla ujmout úřadu 1. listopadu 2014 po jejím plánovaném schválení
Evropským parlamentem v průběhu října.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Aktuální vývoj a složení nové Komise můžete sledovat na webových stránkách EurActiv
Zdroj fotografie: European Commission

Předsednictví České republiky v rámci Evropských škol
Od září 2014 se Česká republika stává předsednickou zemí v rámci Evropských
škol. V předsednictví, které trvá shodně jako školní rok od září do června,
se členské země EU střídají podle abecedního pořadí názvu jednotlivých zemí
v jejich národním jazyce. Předsednictví spočívá v tom, že nominovaní zástupci
předsedají jednání Nejvyšší rady Evropských škol, Rozpočtovému výboru,
Radě inspektorů a Společnému pedagogickému výboru a zkušební maturitní
komisi.
České předsednictví se v rámci svých priorit hodlá zaměřit především na další
vzdělávání učitelů, jejich profesní rozvoj a zkvalitnění nástrojů k jejich
hodnocení, dále na efektivní správu a řízení tematických pracovních skupin a interní a externí hodnocení škol.
Hlavním smyslem Evropských škol je zajistit vzdělávání pro děti pracovníků institucí Evropské unie. Evropské školy
poskytují pětileté primární a sedmileté sekundární vzdělávání ukončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky.
Česká republika přistoupila k Úmluvě o statutu Evropských škol v roce 2004. Od školního roku 2004/2005 byly
otevřeny české jazykové sekce na předškolním a primárním stupni Evropské školy Brusel III a Lucemburk II.
Narůstající počet českých žáků vedl k tomu, že od školního roku 2011/2012 byla otevřena česká jazyková sekce
i na sekundárním stupni Evropské školy Brusel III.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Evropských školách na webových stránkách MŠMT
Více informací o Evropských školách na webových stránkách ČŠI
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Nový finanční nástroj START - prostředky pro rozvoj projektů
Koordinátoři Prioritní oblasti 10 Podunajské strategie "Navýšení
institucionální kapacity a spolupráce" z města Vídeň vytvořili společně
s Evropskou komisí nový nástroj "START - Danube Region Project
Fund", který mohou využit projekty všech prioritních oblastí Podunajské
strategie. START je určen k financování malých projektů s nižším rozpočtem,
nebo k částečnému financování projektů větších. Poskytuje také
předfinancování pro rozvoj a implementaci projektů, což usnadní realizovat
projekty zejména subjektům s omezenými finančními prostředky. Program disponuje celkem 900 000 eur, které
poskytuje Evropská komise společně s městem Vídeň. START bude probíhat do konce roku 2016 ve dvou
výzvách. V rámci první výzvy je možné požádat o grant ve výši 10 000 až 40 000 eur na projekt, přičemž je nutná
alespoň 10% finanční spoluúčast. Žádost je možné podat online ve dnech 15. až 17. září 2014.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o nástroji START na webových stránkách Strategie EU pro Podunají
Webové stránky Strategie EU pro Podunají
Zdroj fotografie: Danube Region Strategy - Institutional Capacity/START - Danube Region Project Fund

Mezinárodní konference interkulturního a globálního vzdělávání
Ve dnech 5. až 7. září 2014 se v italské Senigallii uskuteční mezinárodní
konference interkulturního a globálního vzdělávání. Setkání se koná v rámci
evropského projektu „Kritické zkoumání začlenění globálních témat
v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání“, jehož
hlavním realizátorem je italská organizace Comunita Volontari
per il Mondo. V České republice projekt vede olomoucká nezisková
organizace ARPOK s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí
ČR. Konference v Senigallii se zúčastní zástupci státních institucí, nevládních organizací i pedagogové a jejím cílem je
představení národních struktur na podporu interkulturního a globálního vzdělání ve vybraných zemích a výměna
zkušeností pedagogů. V letošním roce budou představeny příklady z České republiky, Rakouska a Itálie. Za Českou
republiku se akce zúčastní zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a organizace ARPOK.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o neziskové organizaci ARPOK, o.p.s.
Zdroj fotografie: Comunita Volontari per il Mondo

Sestavení životopisu Europass pomocí profilu z LinkedIn
Od července 2014 lze profil ze sociální sítě LinkedIn velmi snadno využít
k vytvoření životopisu Europass. Stačí při vyplňování online nástroje
Europass kliknout na tlačítko vpravo nahoře „Nahrát dokument
Europassu“, zvolit pole nazvané LinkedIn profil a nahrát údaje z profilu
do životopisu. Jednotlivé kolonky lze navíc dále dle potřeby upravovat.
Novinkou Europassu jsou také rady a tipy k sepsání motivačního dopisu a možnost vytvořit si ho on-line.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránka Europassu.
Rady a tipy, jak napsat motivační dopis na webových stránkách Europassu
Zdroj fotografie: Linkedin public profile to Europass CV converter
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Evropská soutěž o nejlepší virální video
Od 1. září do 30. listopadu 2014 bude probíhat další ročník soutěže Europassu
Viral video competition, které se letos poprvé zúčastní i Česká republika. Cílem
soutěže je natočit nejlepší video propagující dokumenty Europassu a získat
co největší počet hlasů sdílením na internetu a sociálních sítích. Hlavní cena
pro výherce je výlet snů do libovolného evropského města. Hodnotné ceny získají
i další výherci až do umístění na desátém místě. Hlasování o nejlepší video bude
probíhat od 2. prosince 2014.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o akci na webových stránkách Europassu
Zdroj fotografie: Europass/Soutěž o nejlepší virální video
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Studie o programech s vysokým podílem učení se na pracovišti
V květnu 2014 zpracoval ReferNet Česká republika pro Cedefop
krátkou tematickou studii „Střední odborné školství v ČR: programy
s vysokým podílem učení se na pracovišti“. V ČR byly za tímto účelem
vybrány vzdělávací programy s výučním listem a s maturitou, neboť
reprezentují hlavní proud odborného vzdělávání s vysokým důrazem
na praktickou výuku.
Studie poskytuje přehled o dané problematice na národní úrovni. Má sloužit jako podkladový materiál
pro komparativní účely Cedefopu na evropském poli a také jako zdroj informací pro evropskou (tematická pracovní
skupina pro odborné vzdělávání a přípravu) i národní politiku odborného vzdělávání. Mezi tématy, která v této
souvislosti Cedefop zajímala, a která má studie přiblížit, byla např. atraktivita odborného vzdělávání a přípravy,
kariérové poradenství, podpora firem, silné a slabé stránky programů s vysokým podílem učení se na pracovišti atd.
Odborná příprava a učení se na pracovišti jsou Evropskou komisí navrženy jako klíčová součást širší strategie
pro vypořádání se s nezaměstnaností a sociálním vyloučením. Příprava na pracovišti může napomoci zajistit hladší
přechod ze vzdělávání do světa práce. Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) podporuje spolupráci
mezi členskými státy směřující k posílení rozvoje kvality odborné přípravy a programů zaměřených na učení
se na pracovišti také v souladu s loni uzavřenou Evropskou aliancí pro učňovskou přípravu a asistuje členským zemím
při implementaci programu Záruky pro mládež.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací k českému systému odborného vzdělávání na webových stránkách Refernetu
Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes in the Czech Republic - draft version
(2014)

Konference pro všechny zájemce o kariérové poradenství
Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce vyhlašuje každoročně soutěž
Národní cena kariérového poradenství, která má za cíl ocenit a zviditelnit příklady dobré
praxe v této oblasti. Mezi přihlášenými jsou jednotlivci, školská i univerzitní poradenská
pracoviště, poradci z neziskového sektoru i organizace podporované kraji. Slavnostní
vyhlášení 6. ročníku soutěže, na které jsou zváni všichni zájemci o tuto problematiku,
proběhne 18. září 2014 v Praze. Kromě prezentací vítězných příspěvků z ČR
a ze Slovenska bude diskuse věnována i systémové podpoře poradenství v ČR, propagaci
služeb, povědomí klientů o možnostech jejich využití a jejich reálné dostupnosti. Zvláštní cena bude při příležitosti
10 let od vstupu České republiky do EU udělena za rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti kariérového poradenství.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o programu konference a možnost registrace
Více informací o centru Euroguidance
Zdroj obrázku: DZS

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí

České školy se budou prezentovat na mezinárodním veletrhu
a konferenci EAIE v Praze
V polovině září do České republiky zamíří na pět tisíc odborníků z oblasti
vysokoškolského vzdělávání z celého světa. V Praze se bude konat veletrh
a konference Evropské asociace mezinárodního vzdělávání (European Association
for International Education – EAIE). Vzhledem ke skutečnosti, že plánování úspěšné
účasti na veletrhu a konferenci tohoto rozsahu vyžaduje dlouhodobou přípravu, již
několik měsíců se pozornost odborné veřejnosti z celého světa zaměřuje právě na
Českou republiku.
Dům zahraniční spolupráce (DZS), jako již tradičně, pro české vysoké školy organizuje
společný stánek pod značkou Study in the Czech Republic. Jelikož se jedná
o mimořádnou příležitost k navázání strategických partnerství se zahraničními
univerzitami, seznámení se s novými trendy v mezinárodním vysokoškolském vzdělávání a vyměňování si zkušeností
s kolegy z celého světa, český stánek se letos představí v nové atraktivnější podobě. Na doposud nevídané ploše
160 m2 se bude prezentovat celkem 15 českých vysokých škol. Zástupci jak vysokých škol, tak DZS budou společně
zájemcům z řad odborné veřejnosti poskytovat informace o možnostech studia v České republice a mezinárodní
spolupráci v oblasti vzdělávání.
Tématem 26. ročníku veletrhu a konference EAIE, které se uskuteční v Praze ve dnech 16. až 19. září 2014, je vkročení
do nové éry internacionalizace vysokoškolského vzdělávání z hlediska výuky, učení a administrace.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o mezinárodním veletrhu a konferenci na webových stránkách EAIE
Webové stránky European Association for International Education
Zdroj obrázku: DZS
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VÝZKUM A VÝVOJ
Jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost k evropským
výzkumným infrastrukturám
Ve dnech 21. až 22. července 2014 se v Miláně pod vedením italského předsednictví
v Radě EU setkali v rámci zasedání neformální Rady pro konkurenceschopnost
ministři zodpovědní za výzkum a inovace. Setkání nabídlo během prvního dne
v průběhu doprovodné kulturní části řadu příležitostí k neformální diskuzi a druhý
den byl věnován tématu evropských výzkumných infrastruktur. Pozornost byla
zaměřena na tři klíčové okruhy: strategické plánování, efektivní využívání zdrojů
a dlouhodobá udržitelnost. V roli přizvaných řečníků vystoupili John Wood, generální
tajemník Asociace univerzit Britského společenství národů, uznávaná astronomka
Catherine Cesarsky, která dříve zastávala post generální tajemnice Evropské jižní observatoře (ESO) a ředitel
pro výzkum a programování Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) Sergio Bertolucci. Mezi delegacemi byla
dohodnuta potřeba jasnějšího stanovení priorit, klíčové role Evropského strategického fóra pro výzkumné
infrastruktury (ESFRI) a nezbytnost předem zvážit a zajistit náklady potřebné ke konstrukční i provozní fázi výzkumných
infrastruktur. Akcentovanými tématy byly také potřeba optimalizovat otevřený přístup k výzkumným infrastrukturám
a možnosti využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Zdroj fotografie: Delegation of the European Union to Australia

Vyhlášení výsledků Česko-norského výzkumného programu CZ09
Dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky
výzvy v Česko-norském výzkumném programu CZ09 s počátkem řešení projektů v roce
2014. Celková alokace v programu z programové oblasti bilaterální spolupráce
ve výzkumu, a to jak z prostředků Finančního mechanismu Norska 2009-2014, tak
z prostředků kofinancovaných z rozpočtu MŠMT, činí 433 548 000 Kč. Do vyhlášené
výzvy bylo doručeno 389 návrhů projektů, z toho 6 návrhů bylo Komisí pro přijímání
návrhů projektů z důvodů formální nedostatečnosti vyřazeno. Formálně způsobilých
návrhů projektů bylo 383, tyto byly následně hodnoceny třemi nezávislými (především) zahraničními hodnotiteli
a následně projednány Programovým výborem. Na základě doporučení Výboru bylo schváleno poskytnutí podpory 19
návrhům projektů s finančním rozmezím 16 až 26 mil. Kč. Šest podpořených projektů je zaměřeno na oblast zdraví,
šest na životní prostřední, tři na sociální vědy a čtyři jsou mezioborové. Zároveň bylo sedm návrhů projektů zařazeno
na rezervní seznam obsahující velmi kvalitní projekty, na které však v současné době nejsou disponibilní prostředky.

Setkání delegátů a jejich alternátů ve společných podnicích JTIs
V souvislosti s prodloužením fungování stávajících (Clean Sky 2, Fuel Cells
and Hydrogen 2 a Innovative Medicines Initiative 2) či ustavením nových
(Bio-based Industries a Shift2Rail) společných technologických iniciativ (Joint
Technology Initiatives) v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace
Horizont 2020 proběhla dne 29. července 2014 ve velkém zrcadlovém sále
MŠMT informační schůzka pro delegáty ČR a jejich alternáty, kteří se účastní
jednání ve skupinách zástupců členských států (State Representatives Group, dále jen „SRG“) ve společných podnicích
(Joint Undertaking). Vzhledem ke skutečnosti, že více než polovina zmíněných pozic byla obsazena nově, akce
se soustředila především na vymezení činnosti a popis kompetencí dané funkce. Zprostředkování přímých zkušeností
zajistili zástupci, jimž byl mandát prodloužen i do druhého období.
Zdroj obrázku: European Commission/Reasearch and Innovation
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Workshop platformy Danube-INCO.NET
Platforma Danube-INCO.NET uspořádala dne 10. července 2014 v Bělehradu workshop
„Evropský výzkumný prostor a Unie inovací: Nadnárodní spolupráce v rámci národních
programů v Podunají“, který se zaměřil na různá témata vztahující se k otázce spolupráce
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci Podunají. Setkání, jehož se zúčastnili zástupci
států regionu, se zabývalo analýzou pokroku učiněného v rozvoji mezinárodní
spolupráce v intencích Evropského výzkumného prostoru mezi členskými a nečlenskými
státy EU, přičemž zvláštní důraz byl kladen na tuto perspektivu ve vztahu k hostitelské
zemi. V této souvislosti se workshop soustředil především na aktivity platforem DanubeINCO.NET, Strategie EU pro podunajský region a tzv. Ulm-Follow-Up Working Group fungující pod záštitou německého
Spolkového ministerstva vzdělávání a výzkumu (BMBF). Důležitým bodem agendy se stala rovněž snaha identifikovat
klíčové principy, jež by měly sloužit jako doporučení pro postup v blízké budoucnosti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o platformě na webových stránkách Danube-INCO.NET
Zdroj obrázku: Danube-INCO.NET

Přípravné představenstvo infrastruktury Euro-BioImaging se sešlo
v Heidelbergu
Česká republika se prostřednictvím MŠMT účastní mezinárodního projektu
Euro-BioImaging, jehož cílem je vytvoření výzkumné infrastruktury
pro rozvoj a zpřístupnění systému zobrazovacích metod v biologii
a medicíně, zejména metod mikroskopového pozorování. Na přípravné fázi
se v současnosti podílí 11 států EU, Norsko, Izrael a mezinárodní výzkumná
organizace EMBL. Ve vědecké rovině je v ČR projekt spojen především s výzkumnými institucemi sdruženými
v infrastrukturách BIOCEV a CEITEC, účast koordinuje Ústav molekulární genetiky AV ČR. Dne 23. července 2014
se přípravné představenstvo infrastruktury Euro-BioImaging sešlo v Heidelbergu v sídle EMBL na svém třetím zasedání.
Hlavními body programu bylo rozhodnutí o právní formě připravovaného konsorcia, o podmínkách, za nichž bude
vybráno evropské výzkumné a koordinační centrum infrastruktury, o podmínkách pro zapojení národních vědeckých
partnerů v jednotlivých státech a rovněž otázka financování přípravné fáze. Příspěvek ČR by měl pro nejbližší rok činit
cca 18 000 eur a uhradí jej bez přímé účasti MŠMT zainteresované české výzkumné instituce ze svých zdrojů.
Infrastruktura by měla v budoucnu umožnit koncentraci výzkumného potenciálu na evropské i národní úrovni. Českým
vědcům by měla poskytnout přístup k novým zobrazovacím technologiím a metodám, a to i takovým, které jsou u nás
z hlediska své technologické a finanční náročnosti zcela nedostupné. Perspektivně má infrastruktura mimo jiné umožnit
prostřednictvím korelační světelně-elektronové mikroskopie zobrazování biomolekul a jejich dynamiky v živé buňce
či tkáni, což dosud běžně dostupné technologie neumožňují.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o infrastruktuře a zapojení ČR na webových stránkách EuroBioImaging
Zpráva o přistoupení ČR k EMBL na webových stránkách MŠMT
Zdroj obrázku: CzechBioImaging
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Setkání zástupců států Visegrádské skupiny u příležitosti 10. výročí
členství v EU
Dne 1. července 2014 proběhlo na Stálém zastoupení Maďarska při EU v Bruselu
setkání zástupců států Visegrádské skupiny (V4 - Česká republika, Polsko,
Rakousko, Maďarsko) ke sdílení zkušeností a přínosů 10 let členství v EU,
a to zejména ve vztahu k účasti v 7. rámcovém programu EU pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013). Za ČR se setkání zúčastnil
ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT, Lukáš Levák. Dopolední blok sestával
z příspěvků úspěšných řešitelů evropských výzkumných a inovačních projektů,
během odpoledního bloku pak probíhala panelová diskuze zástupců věcně
příslušných orgánů státní správy států V4 a představitelů EU na téma stimulace
účasti výzkumných organizací a podniků v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace, která potvrdila,
že podpůrné nástroje účasti v těchto programech jsou ve státech V4 obdobné a každý ze členských států se potýká
primárně se strukturálními deficity v systému řízení a podpory výzkumu, vývoje a inovací, které je nutné překonat
k plnohodnotné integraci do Evropského výzkumného prostoru (v českém prostředí se jedná primárně o přijetí nové
metodiky hodnocení výsledků a financování výzkumných organizací).
Zdroj obrázku: Czello.cz

Seminář k problematice genderu ve vědě
V pátek 18. července 2014 byl na MŠMT pořádán seminář k tematice genderové rovnosti
ve výzkumu a vývoji „Podpora rovnosti žen a mužů ve výzkumu a vývoji na základě strukturální
změny: Jak může ministerstvo realizovat jednotlivé kroky k efektivnější implementaci
genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji“. Seminář byl pořádán v návaznosti na postupy
v genderových otázkách přijaté MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže
vyplývající z dokumentů „Stav genderové rovnosti v resortu MŠMT“ a „Návrh střednědobého
strategického plánu v oblasti genderové rovnosti“. Problematika genderu je jednou z pěti
klíčových priorit Evropského výzkumného prostoru. Semináře se zúčastnili mimo jiných vedoucí
Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR Marcela
Linková a zástupkyně francouzského Ministerstva pro vysoké školství a výzkum
Caroline Belan-Menagier, která představila tamní zkušenosti s implementací genderové agendy a seznámila posluchače
s příklady dobré praxe.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Dokument „Stav genderové rovnosti v resortu MŠMT a Návrh střednědobého strategického plánu v oblasti genderové
rovnosti“
Prezentace zástupkyně francouzského ministerstva pro vysoké školství a výzkum "What ministries can do to implement
structural change?"
Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR
Pozvánka na 3. národní konferenci o genderu a vědě v Praze: role státu a výzkumných institucí
Recommendations on the Implementation of the ERA Communication: Report of the Expert Group 2013
Zdroj obrázku: Structural change in reasearch institutions: Enhancing excellence, gender equality and efficiency in research and innovation

10/datum vydání: 1. září 2014

MLÁDEŽ
Mezinárodní seminář k dobrovolnictví mladých lidí pro země
Visegrádské skupiny a Východního partnerství
Ve dnech 9. a 10. září se v Praze za účasti zástupců Evropské komise a Rady Evropy
uskuteční Mezinárodní seminář k dobrovolnictví mladých lidí pro země Visegrádské
skupiny a Východního partnerství, který pořádá odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci
s Domem zahraniční spolupráce a SALTO EECA (podpora spolupráce v oblasti mládeže
se zeměmi Východního partnerství a Ruské federace v rámci programu Erasmus+). Cílem
semináře je vytvořit platformu pro vzájemnou výměnu informací o situaci dobrovolnictví
mládeže v účastnických zemích a pro diskusi na téma vzájemné spolupráce v oblasti
dobrovolné činnosti mladých lidí. V rámci seminářů a pracovních skupin budou účastníci
diskutovat o hlavních výzvách v oblasti dobrovolnictví mládeže, jako je např. uznávání
výsledků dobrovolné činnosti, dostupnost dobrovolnických programů pro mládež či podpora mladých dobrovolníků.
Slovenští účastníci semináře představí svůj záměr připravit k podpisu Memorandum o spolupráci mezi zeměmi
Visegrádské skupiny a Východního partnerství v oblasti mládeže v rámci stávajícího slovenského předsednictví zemím
V4. Navazující české předsednictví (1. července 2015 až 30. června 2016) by v oblasti mládeže převzalo zodpovědnost
za naplňování Memoranda v rámci Plánu aktivit, který bude na semináři předjednán.
Zdroj fotografie: Regionální mix informací

SPORT
Pracovní skupina pro sport
V červenci se v Belgii uskutečnilo první zasedání Pracovní skupiny pro sport v rámci
italského předsednictví v Radě EU, během něhož bylo otevřeno téma z oblasti priorit
italského předsednictví, a sice inovační potenciál sportovního odvětví. Diskuse k tématu
přiblížila zkušenosti s inovacemi jednotlivých členských států, přičemž závěry této diskuse
budou promítnuty i do připravovaných závěrů Rady, které by měly být schvalovány během
listopadu tohoto roku.
V rámci jednání byl také Evropskou komisí zmíněn současný stav implementace Doporučení Rady o podpoře zdraví
prospěšné pohybové aktivity ve všech odvětvích. Toto doporučení mj. členské státy vyzývá, aby určily národní
kontaktní místa pro pohybovou aktivitu, která budou spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací
na monitorování pohybové aktivity. Komise informovala, že již 26 členských států EU národní kontaktní bod určilo.
V České republice došlo k dohodě mezi MŠMT a MZ a kontaktním bodem pro pohybovou aktivitu se stalo Centrum
podpory veřejného zdraví při Státním zdravotním ústavu, jmenovitě Marie Nejedlá.
Evropská komise též představila změnu na pozici generálního ředitele Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu.
K 1. srpnu 2014 vystřídal dosavadního generálního ředitele Jana Truszyńského v této funkci Xavier Prats Monné.
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Vzájemné hodnocení členských států k regulaci profesí architekta
a stavebního inženýra
V rámci transparenčního cvičení k regulaci profesí proběhne v Bruselu
další z kol jednání členských států EU, EHP a Švýcarska, během něhož
budou zástupci zemí projednávat a vzájemně hodnotit jednotlivé
regulatorní rámce k profesím, pro jejichž výkon existují zákonem
dané požadavky. V pořadí druhé setkání k této problematice se bude
soustředit na profese architekta a stavebního inženýra.
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?
Česká komora architektů, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě se podílely na vypracování materiálů a argumentace k jednání. Centrum uznávání odborných
kvalifikací při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které průběh cvičení koordinuje v České republice, vyšle do
Bruselu spolu s experty jednotlivých uznávacích orgánů i své zástupce.
Odkaz na zdroj související s tématem:
Více informací o regulovaných povoláních v ČR na webových stránkách MŠMT
Zdroj fotografie: Architects Registration Board/European Commission's Review of the Professional Qualifications Directive
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes in the Czech Republic - draft version
(2014)
Financing School in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding
Instuction Time 2013/2014 (pojednává o doporučené době výuky v povinném vzdělávání ve veřejných školách)
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition
Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability
On the waves of innovation: higher education in the Czech Republic

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace k revizi strategie Evropa 2020 - probíhá do 31. října 2014

EU KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ
02.09.2014
03.09. až 05.09.2014
05.09. až 07.09.2014
05.09.2014
09.09. až 11.09.2014
11.09. až 12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
16.09. až 19.09.2014
17.09.2014
18.08.2014
18.09.2014
18.09.2014
18.09. až 19.07.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09. až 26.09.2014
25.09. až 26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
30.09.2014
každé pondělí/pátek
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Pracovní skupina pro sport/Brusel
Zahajovací konference k iniciativě Erasmus+ Olympic Society (Erasmus+ Olympic
Society Launching Conference)/Patras
mezinárodní konference interkulturního a globálního vzdělávání/Senigallia
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Mezinárodní seminář k dobrovolnictví mladých lidí pro země Visegrádské skupiny
a Východního partnerství/Praha
Seminář ke dvojí kariéře sportovců/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Jednání Evropské sítě kompetentních orgánů v architektuře ENACA (European
Network of Architects’ Competent Authorities)/Dánsko
26. konference a veletrh mezinárodního vzdělávání (The 26th Annual EAIE Conference
& Expo)/Praha
Výbor pro vzdělávání/Brusel
Výbor pro Evropský profesní průkaz/Brusel
Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (GPC)/Brusel
Vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství/Praha
Setkání skupiny k boloňskému procesu/Řím
Zasedání Strategického fóra pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (Strategic
Forum for International Scientific and Technological Cooperation, SFIC)/Brusel
Jednání Řídící platformy pro západobalkánskou spolupráci ve výzkumu (Steering
Platform on Research for Western Balkan Countries)/Itálie
Konference evropský mezisektorální summit pro výzkum a inovace (European
Intersectoral Summit on Research and Innovation)/Brusel
Rada pro konkurenceschopnost (COMPET)/Brusel
Jednání poradního ERA Řídícího výboru pro lidské zdroje a mobilitu (ERA Steering
Group on Human Resources and Mobility, ERA SGHRM)/Brusel
Vzájemné hodnocení regulovaných profesí architekt a stavební inženýr (UOK)/Brusel
Seminář k ovlivňování výsledků sportovních soutěží/Řím
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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