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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla prosincové 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 shrnujeme jednání Rady ministrů pro vzdělávání,
mládež, kulturu a sport. Závěry a doporučení přijaté v rámci této
formace Rady dále představujeme v jednotlivých relevatních oblastech.
Z oblasti vzdělávání a odborné přípravy dále přinášíme zprávy
o konferencích a seminářích s mezinárodní tematikou, které se
v listopadu uskutečnily na národní úrovni. V oblasti výzkumu a vývoje
informujeme o zapojení České republiky do iniciativ mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a inovací. V části věnované
mládeži mimo jiné informujeme o prvním jednání nově ustanovené expertní skupiny při Komoře mládeže MŠMT.
V oblasti sportu přinášíme informace o výstupech z jednání výše zmíěné Rady ministrů a v oblasti profesních kvalifikací
se věnujeme strategii vnitřního trhu ve vztahu k regulovaným profesím.
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.
Milí čtenáři, dovolte, abych Vám popřála příjemně strávené adventní dny a mnoho pohody pro svátky vánoční
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj obrázku: Open Europe
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Rada EYCS ve stínu pařížské tragédie
Atmosféra jednání Rady EU ve formaci ministrů zodpovědných
za vzdělávání, mládež a sport, které proběhlo 23. a 24. listopadu 2015
v Bruselu, byla poznamenána tragickými událostmi z pátku 13. listopadu
2015 v Paříži. Ve všech formacích Rady drželi ministři minutu ticha za oběti
teroristických útoků, v rámci svých vystoupení vyjadřovali soustrast svým
francouzským kolegům a ujišťovali je, že pevně stojí za hodnotami
francouzské republiky i EU jako takové. Tyto události také do velké míry
poznamenaly tón a obsah příspěvků v politických diskuzích, které byly
ve všech třech blocích jednání zaměřeny na aktuální migrační krizi a na to,
jak mohou vzdělávací systémy, politika mládeže i spolupráce ve sportu přispět k integraci nově příchozích do
evropské společnosti.
V části věnované mládeži pak Rada přijala například společnou zprávu Rady a Komise o provádění obnoveného rámce
evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010 – 2018) a usnesení o pracovním plánu EU v oblasti mládeže na období let
2010 až 2018. Podobně v oblasti vzdělávání přijala Rada společnou zprávu o provádění strategického rámce ET 2020
a soubor nových priorit spolupráce v oblasti vzdělávání, vedle toho také závěry o snižování míry předčasných odchodů
ze vzdělávání a o podpoře úspěchu ve škole. V bloku věnovaném sportu pak ministři přijali závěry k podpoře
motorických schopností a pohybových a sportovních aktivit u dětí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání na webových stránkách Evropské Rady a Rady EU
Zdroj obrázku: European Council/Newsroom/3428th Education, Youth, Culture and Sport Council

Valorizační konference „Umění žít spolu“
Dne 11. listopadu 2015 pořádal Dům zahraniční spolupráce Valorizační
konferenci, jejímž základním tématem bylo Umění žít spolu. Téma
konference uvedla Blanka Říhová z Akademie věd České republiky ve svém
příspěvku „Nesedávej, panenko v koutě, aneb k čemu jsou dobré
zahraniční zkušenosti“.

Ředitel odboru strategie a evropských záležitostí
MŠMT Petr Černikovský předává ocenění
zástupkyni Masarykovy univerzity

V rámci konference byly předány ocenění Pečeť kvality nejlepším
mezinárodním projektům, které se zaměřují na zahraniční spolupráci nebo
výjezdy za studiem a praxí. Tyto projekty byly financovány z ukončeného
evropského Programu celoživotního učení a programu Mládež v akci. Tyto
dva programy nyní nahradil jeden společný program Erasmus+.

Pečeť kvality je každoročně udělována ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Letošní předávání Pečetě kvality uvedl
z pověření náměstkyně ministryně školství Dany Prudíkové ředitel odboru pro strategii a evropskou spolupráci Petr
Černikovský.
Pečeť kvality Programu celoživotního učení byla v roce 2015 vyhlášena u podprogramů Comenius, Leonardo da Vinci,
Erasmus a Grundtvig. Pečeť kvality programu Mládež v akci byla udělena za projekty mezinárodních výměn mládeže
a mobilit pracovníků s mládeží.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci: anotace oceněných projektů na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: Facebook/Erasmus+ Česká republika
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Ministři školství na Radě EU

Najat Vallaud-Balkacem, francouzská
ministryně pro vzdělávání a výzkum, Claude
Meisch, lucemburský ministr pro vysoké
školství a výzkum a Tibor Navracsics, komisař
pro vzdělávání, mládež, kulturu a audiovizi

Nepříliš dlouhá doba, která uplynula od tragických útoků v Paříži v pátek
13. listopadu 2015, poznamenala také jednání ministrů členských států EU
zodpovědných za oblast vzdělávání a odborné přípravy. Ministři se ve svých
účastných vyjádřeních, směřovaných k francouzským kolegům, stavěli za
odhodlanější postup v dalších krocích navazujících na pařížské prohlášení
o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance
a nediskriminace ve vzdělávání z jara tohoto roku, které podle nich těsně
souvisejí i s aktuální situací v Evropě. Samotná politická diskuze se pak
věnovala především aktuální migrační krizi a tomu, jak mohou vzdělávací
systémy přispět k integraci nově příchozích a jejich dětí do evropské
společnosti.

Rada přijala společnou zprávu Rady a Komise o provádění strategického
rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET
2020), včetně souboru priorit pro spolupráci ve zbývajícím období. Vlajkovou lodí lucemburského předsednictví byly
závěry Rady o snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání, které se soustředí především na podporu úspěchu
každého žáka ve škole.
Během neformálního oběda ministři diskutovali o podpoře výuky cizích jazyků a začleňování prostřednictvím
kvalitního předškolního vzdělávání a péče.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání na webových stránkách Evropské Rady a Rady EU
Zdroj obrázku: European Council/Newsroom/3428th Education, Youth, Culture and Sport Council

Norské fondy a fondy EHP (CZ07): Seminář pro příjemce grantu proběhl
úspěšně
Seminář, který dne 12. listopadu 2015 uspořádal Dům zahraniční spolupráce,
s sebou přinesl předběžné vyhodnocení programu, prostor pro prezentaci a sdílení
zkušeností a příkladů dobré praxe a získání zpětné vazby od příjemců grantů
k nastavení programu. Akce se zúčastnili zástupci českých vysokých a středních
škol zapojených do programu, univerzity v norském Tromsø, islandské školy
Menntaskólinn í Kópavogi, Norské ambasády v Praze a Ministerstva financí ČR
a MŠMT.
Své zkušenosti se zahraniční spoluprací podpořenou z Norských fondů a fondů EHP
na semináři představili zástupci Art & Design Institutu v Praze, VUT v Brně,
Technické univerzity v Liberci a Gymnázia Teplice.
Program Spolupráce škol a stipendia byl zahájen v roce 2014, dosud díky němu vycestovalo do zahraničí více než 130
studentů a přes 50 učitelů z České republiky, podpořeno zatím bylo také 34 projektů mezinárodní spolupráce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace o programu na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce
Zdroj obrázku: DZS
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Konference Comenius 2015
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 byl předáním cen Pečeť kvality Comenius
definitivně uzavřen Program celoživotního učení (LLP) v oblasti školního
vzdělávání, který probíhal mezi lety 2007 a 2013. Ceny byly předány v rámci
Konference Comenius 2015, která se uskutečnila v pražském Hotelu Duo.
Oceněny byly nejlepší projekty realizované v letech 2013 - 2015 v aktivitě
multilaterální partnerství škol, kde získali ocenění Biskupské gymnázium
Brno a mateřská škola, Gymnázium Duhovka s. r. o., Základní škola Jablunkov,
Lesní 190, příspěvková organizace, Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace a Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková
organizace, další oceňovanou aktivitou bylo bilaterální partnerství škol,
za kterou si ocenění odnesla Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s. r. o. a posledním oceněným byl
projekt v rámci partnerství Comenius Regio Zlínského kraje.
Součástí předávání cen byly také prezentace jednotlivých oceněných projektů. V dopolední části programu zaznělo
bilancování právě skončeného Programu celoživotního učení v oblasti školního vzdělávání a možnosti zapojení škol
do nového programu Erasmus+. Byly také představeny IT nástroje používané v současném programu Erasmus+.
Odpolední program se nesl v duchu workshopů. První z nich byl věnován projektům zaměřeným na umění, druhý
workshop se zabýval různými podobami inkluze a poslední, třetí byl zaměřen na sport a outdoorové aktivity. Účastníci
měli možnost se seznámit jak s již skončenými projekty z Programu celoživotního učení, tak také s projekty právě
realizovanými v rámci programu Erasmus+. Zúčastnění nejvíce ocenili možnost setkat se přímo s realizátory, kteří
se s nimi podělili o praktické zkušenosti a postřehy. Mnohé prezentované projekty posloužily také jako inspirace pro
budoucí zájemce o projektovou práci na mezinárodní úrovni.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o mobilitních projektech programu Erasmus+ školní vzdělávání na webových stránkách programu
Erasmus+ v České republice
Více informací o projektech spolupráce programu Erasmus+ školní vzdělávání na webových stránkách programu
Erasmus+ v České republice
Zdroj obrázku: DZS

Regionální semináře EPALE
Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraniční spolupráce pořádalo v listopadu sérii
regionálních seminářů v Jihomoravském, Plzeňském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji.
Cílem seminářů bylo nejen zviditelnit platformu EPALE a přiblížit ji vzdělavatelům dospělých, ale
také seznámit účastníky s novinkami a trendy v IT ve vzdělávání dospělých.
Mezi přednášejícími byl také zahraniční host Branislav Frk z Prešovské univerzity, který hovořil
o technologických inovacích a trendech v současném vzdělávání dospělých. Zajímavými příspěvky
byly rovněž prezentace online nástrojů, sloužících například pro výuku jazyka či grafiky, anebo
tzv. MOOC kurzů (Massive Open Online Course).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Prezentace ze seminářů na webové stránce programu Erasmus+ v České republice
Platforma EPALE
Zdroj obrázku: DZS
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Seminář o vzdělávání a výzkumu v oblasti kariérového poradenství
na vysokých školách
Centrum Euroguidance uspořádalo ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd
Masarykovy univerzity seminář na téma vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového
poradenství na vysokých školách. Seminář se uskutečnil 19. listopadu 2015 v Brně
s účastí více než 40 pracovníků z různých univerzitních pracovišť v České republice.
Cílem semináře bylo inspirovat se zkušenostmi na národní i mezinárodní úrovni,
nabídnout spolupráci v oblasti výuky a výzkumu kariérového poradenství a podpořit
studium kariérového poradenství na vysokých školách.
Akce navázala na dlouhodobé aktivity českého Centra Euroguidance v této oblasti, na konferenci slovenského Centra
Euroguidance v roce 2013 v Nitře a na další mezinárodní aktivity (například projekt NICE).
V rámci semináře prezentovali své zkušenosti s výukou a výzkumem odborníci z Norska, Švédska a Slovenska. Součástí
semináře byl také kulatý stůl, který přinesl nové náměty, například vytvoření odborné platformy podporující studium
a výzkum kariérového poradenství v oblasti vysokého školství.
Zdroj obrázku: DZS
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VÝZKUM A VÝVOJ
Observatoř Pierra Augera
Název „Pierre Auger Observatory“ reprezentuje mezinárodní výzkumný
projekt sdružující výzkumníky pocházející z 90 institucí 16 spolupracujících
států již od roku 1998. Česká Republika je v této kolaboraci zastoupena
Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou
v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci. Výzkumný záměr projektu
zahrnuje celé spektrum otázek týkajících se kosmického záření.
Experimenty probíhají v provincii Mendoza v Argentině na ploše 3 000 km2.
Ve dnech 15. a 16. listopadu 2015 proběhlo v argentinském Malargüe
symposium, během kterého bylo spolupracovníkům a zástupcům
financujících institucí představeno připravované vylepšení experimentu, tzn. AugerPrime. Zásadním krokem bylo
podepsání nové dohody o spolupráci mezi partnerskými státy a to do roku 2025. Českou republiku při tomto aktu
reprezentoval profesor Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Observatoři Pierra Augera na webových stránkách Pierre Auger Observatory
Zdroj obrázku: AugerPrime/Press Release

ICOS ERIC
Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2015/2097 ze dne 26. října 2015 došlo
ke zřízení integrovaného systému pro sledování cyklu uhlíku – konsorcia evropské
výzkumné infrastruktury (Integrated Carbon Observation Systém - ICOS ERIC). ICOS
představuje panevropskou výzkumnou infrastrukturu zabývající se problematikou
vlivu globální změny na ekosystémy. Za významného přispění výzkumníků Centra
výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ICOS napomáhá například rozvoji udržitelné
energetiky, hospodaření s vodou a předpovědím sociálních a ekonomických dopadů globální změny.
ERIC je typem právní formy vytvořené Evropskou komisí pro správu mezinárodních výzkumných zařízení. ICOS ERIC je
dvanáctým ustaveným ERIC v Evropě. Díky této právní formě se mohou všechny členské státy podílet na správě
i financování komplexních výzkumných zařízení.
Zakládajícími státy ICOS ERIC jsou Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Nizozemí, Norsko a Švédsko, přičemž
Švýcarsko se bude konsorcia účastnit jako pozorovatel. Česká republika bude o vstup do ICOS ERIC usilovat
v nadcházejících měsících.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o ICOS na webových stránkách ICOS
Zdroj obrázku: ICOS/Materials
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Informační den COST
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Technologickým centrem
AV ČR a COST Association pořádalo dne 6. listopadu 2015 v rámci Českých dní pro
evropský výzkum (CZEDER) informační den COST „The European Co-operation in
Scientific and Technical Research“ (dále jen „COST“). COST představuje formu
evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu zajišťující koordinaci
výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION.
Program informačního dne se zaměřil na roli COST v Rámcovém programu EU pro
výzkum a inovace Horizont 2020, přípravu dalších akcí COST a nového hodnotícího
systému. Informační den zahájila svou přednáškou prezidentka COST Association doktorka Angeles Rodriguez Pena, na
níž navázaly prezentace účastníků z univerzitního, akademického i soukromého sektoru s důrazem na konkrétní výstupy
(publikace v impaktovaných časopisech, mezinárodní patenty, nové přístroje, výrobky) a vzájemnou spolupráci mezi
malými a středními podniky nebo akademickými pracovišti. Účastníkům informačního dne bylo představeno průběžné
vyhodnocení národního programu COST CZ, úspěšná účast českých výzkumných pracovníků v COST a celá akce
posloužila ke sdílení zkušeností mezi českou vědeckou komunitou a představiteli z ústředí COST.
Zdroj obrázku: TV AV ČR/CZEDER-INFORMAČNÍ DEN COST
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MLÁDEŽ
Jednání Rady ministrů pro mládež
Dne 23. listopadu 2015 se v Bruselu uskutečnilo jednání ministrů zodpovědných
za mládež. Tématem pracovní snídaně v rámci strukturovaného dialogu s mládeží,
které se zúčastnilo rozšířené TRIO, zástupci Evropské komise, Evropského
parlamentu a mládežnických organizací, byly dopady digitalizace a nových
informačních a komunikačních technologií na mládež a politiku pro mládež.
Rada přijala společnou zprávu Rady a Evropské komise za rok 2015 o provádění
obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010 – 2018). Společná zpráva se mimo jiné zabývá
prioritami na období let 2016 až 2018 a konstatuje, že politika v oblasti mládeže by měla spolupracovat s dalšími
odvětvími, jako je zaměstnanost, vzdělávání, veřejné zdraví, kultura, udržitelný rozvoj, občanství nebo sport.
Následně Rada přijala usnesení o pracovním plánu EU v oblasti mládeže na období let 2016 až 2018. Společnými
prioritami na toto období byly stanoveny sociální začleňování mladých lidí, účast mladých lidí na demokratickém
a občanském životě v Evropě, přechod z mladého věku do dospělosti, zdraví a dobré životního podmínky mladých lidí,
výzvy a příležitosti digitální doby a výzvy a příležitosti související s rostoucím počtem přistěhovalců a uprchlíků.
Pracovní plán bude prováděn v rámci otevřené metody koordinace, zejména pak prostřednictvím odborných skupin,
vzájemného učení, studií, konferencí, informálního fóra nebo strukturovaného dialogu s mladými lidmi.
Ministři dále přijali usnesení o politické účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy, shrnující výstupy
strukturovaného dialogu s mladými lidmi. Obecnou tematickou prioritou 4. cyklu strukturovaného dialogu v období
1. ledna 2016 až 30. června 2017 bude usnadňování zapojení mladých lidí do rozmanité, propojené a inkluzívní Evropy
s podtitulem „připraveni pro život, připraveni pro společnost“.
Tématem politické rozpravy byla úloha politiky mládeže a práce s mládeží v kontextu migrace: podpora mezikulturního
povědomí a začleňování přistěhovalců.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání na webových stránkách Evropské Rady a Rady EU
Zdroj obrázku: European Council/Newsroom/3428th Education, Youth, Culture and Sport Council

Expertní skupina k propojování práce s mládeží se sociálními službami
V květnu tohoto roku přijala Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport Závěry Rady o posílení meziodvětvové
spolupráce v rámci politiky v oblasti mládeže za účelem účinného řešení sociálních a ekonomických výzev, jimž čelí
mladí lidé, které zavazují jednotlivé členské státy k propojování práce s mládeží se sociálními službami. Tento
požadavek je v českém kontextu zcela bezprecedentní a dosud neřešený. Z květnového jednání odboru pro mládež se
zástupci středisek volného času a České asociace Streetwork vyplynulo, že v situaci důsledného oddělování práce
s mládeží a sociální práce v oblasti mládeže obě zúčastněné strany vnímají dlouhodobě silnou potřebu vzájemné
spolupráce a vzájemného učení. Jednou z možností naplňování nového závazku České republiky v této oblasti bylo
zřízení ad hoc expertní skupiny při Komoře mládeže MŠMT, která by se zabývala zmapováním specifik obou oblastí
a hledáním konkrétních možností propojování práce s mládeží se sociálními službami, včetně definování limitujících
faktorů spolupráce a také oblastí, ve kterých je propojování práce s mládeží se sociálními službami možné a potenciálně
přínosné. Tato expertní skupina byla ustavena v září 2015 a 16. listopadu 2015 proběhlo její první jednání, na kterém byl
rozpracován mandát expertní skupiny a formy její práce.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry Rady o posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky v oblasti mládeže za účelem účinného řešení
sociálních a ekonomických výzev, jimž čelí mladí lidé na webových stránkách EUR- Lex
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Mezinárodní seminář k meziresortní politice mládeže v Rize
Na základě Pracovního plánu EU pro mládež na období 2014 – 2015 vytvořilo
Lucembursko společně s Lotyšskem projekt vzájemného učení (peer-learning)
k meziresortním politikám mládeže. Projektu se kromě Lotyšska a Lucemburska
zúčastnily také Česká republika, Francie, Švédsko, Slovensko, Finsko, Německo,
Estonsko, Litva a všechny komunity Belgie.
První seminář proběhl v červnu 2015 v Lucembursku, druhý a zároveň poslední
se uskutečnil v Rize ve dnech 11. a 12. listopadu 2015. Cílem tohoto semináře
bylo analyzovat vybrané příklady dobré praxe a aplikovat je na doporučení vzešlá ze semináře v Lucembursku, a dále
prodiskutovat možnosti další spolupráce na daném tématu. Zástupci České republiky reprezentující politiku a výzkum
v oblasti mládeže představili na semináři činnost expertní skupiny při Komoře mládeže, zaměřující se na propojování
práce s mládeží a sociální práci a představili koncept práce na indikátorech pro naplňování cílů Koncepce podpory
mládeže na období 2014 – 2020.

25 let Eurodesku a 10 let Europassu
V pátek 20. listopadu 2015 se ve Studiu Alta uskutečnilo neformální setkání
k příležitosti 25. výročí evropské informační sítě pro mládež Eurodesk a 10 let
působení Europassu v České republice. Své aktivity představit nejen Eurodesk
a Europass, ale také Evropský rámec kvalifikací a síť pro kariérní poradenství
Euroguidance. Účastníci měli možnost zúčastnit se workshopů na téma time
managementu a projektové logiky nebo se dozvědět něco o zapojení
do mezinárodních školení, které pořádají národní agentury programu Erasmus+.
Akce se zúčastnili čeští a slovenští regionální partneři Eurodesku, regionální
konzultanti programu Erasmus+ mládež a další zástupci organizací pracujících s mládeží.
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SPORT
Jednání Rady ministrů zodpovědných za sport
Rada ministrů zodpovědných za oblast sportu, která se uskutečnila 24. listopadu 2015
v Bruselu, přijala v oblasti sportu závěry o přezkumu usnesení z roku 2011 o zastupování
členských států EU ve správní radě Světové antidopingové agentury (WADA) a o koordinaci
postojů EU a jejích členských států před zasedáními orgánů této agentury a závěry o podpoře
motorických schopností a pohybových a sportovních aktivit u dětí.

Edwin Moses, předseda
vzdělávacího výboru
WADA

Tématem politické rozpravy byl výchovný potenciál sportu: pomáhat znevýhodněným mladým
lidem, aby nalezli své místo ve společnosti. Rada zároveň vzala na vědomí informaci zástupců
lucemburského předsednictví v Radě EU o aktuálním stavu projednávání návrhu rozhodnutí
Rady o podpisu jménem EU Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními
soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s definicí trestných činů, a návrhu rozhodnutí
Rady o podpisu jménem EU Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními
soutěžemi, pokud jde o otázky, které souvisejí s definicí trestných činů.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání na webových stránkách Evropské Rady a Rady EU
Zdroj obrázku: European Council/Newsroom/3428th Education, Youth, Culture and Sport Council

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Modernizace jednotného trhu ve vztahu k regulovaným profesím
Dne 28. října 2015 vydala Evropská komise dlouho očekávanou strategii vnitřního trhu nazvanou
Modernizace jednotného trhu: Více příležitostí pro lidi a podniky. Opatření, která chce Komise
přijmout k usnadnění vzájemného uznávání kvalifikací, by měla mít formu návrhů konkrétních
reformních opatření pro jednotlivé státy. V první fázi budou tato opatření zaměřena na profese
z prioritního sektoru, tedy stavební inženýry, architekty, účetní, právníky, realitní agenty,
turistické průvodce a patentové zástupce. Účinnost reformních kroků bude vyhodnocována
na základě zpráv zasílaných členskými státy každé dva roky.
Dalším z připravovaných opatření je vytvoření analytického rámce pro posuzování stávající nebo navrhované profesní
regulace. Členské státy budou muset vždy obhájit, že dosažení ochrany veřejného zájmu nelze dosáhnout jinými
způsoby než omezením přístupu k výkonu dané profesní činnosti.
Česká republika tyto kroky k odstranění neodůvodněné regulace vítá, nicméně upozorňuje na to, že při vytváření
obecné metodologie nelze opomíjet specifika regulace v jednotlivých členských státech.
Zdroj obrázku: MŠMT
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Annual Growth Survey 2016: Strengthening recovery and convergence
Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15
Education and Traning Monitor 2015
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015
The structure of the European education systems: Schematic Diagrams

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace: Public consultation on a renewed Modernisation Agenda for Higher Education in the European
Union - probíhá do 29. února 2015
Veřejná konzultace: Public consultation for the Evaluation of the Commission’s Communication to the European
Parliament and the Council on the Action Plan against the Rising Threats from Antimicrobial Resistance (AMR) (COM
(2011) 748) - probíhá do 22. ledna 2015
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Rada pro konkurenceschopnost/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Lucemburk
Konference k tématu společného postupu při řešení velkých společenských výzev
(Lund Revisited: Tackling Societal Challenges)/Lund
Sport v programu Erasmus+/Praha
Zasedání General Assembly PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area)/Řím
Setkání na vysoké úrovni v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (High Level Group on
Education and Training)/Amsterdam
Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (High Level Group for
Joint Programming, GPC)/Brusel
14. zasedání 4. platformy „Kontakty mezi lidmi“ Východního partnerství (14TH Meeting
of the Eastern Partnership Platform 4 ‘contacts between people’)/Brusel
Výbor programu Erasmus+ (Erasmus+ Comittee)/Brusel
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Rada programu Erasmus+/Praha
Pracovní skupina pro výzkum/společná pracovní skupina pro výzkum a atomové
otázky/Brusel
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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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