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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla prázdinové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech. V aktuálním vydání jako obvykle najdete řadu novinek z oblasti vzdělávání
a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu.
Po tomto letním vydání pro Vás další číslo našeho newsletteru připravíme až na začátku
září.
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, příjemně strávené letní měsíce

Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro řízení sekce legislativy a strategie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Evropská rada
Ve dnech 28. a 29. června 2016 se v Bruselu sešli lídři členských zemí EU,
poprvé bez zástupce Velké Británie, která si v referendu dne 23. června
2016 odhlasovala odchod z Evropské unie.
Kromě výsledků britského referenda byly hlavními tématy jednání migrace,
zejména situace v centrálním Středomoří a spolupráce se třetími zeměmi,
z nichž migranti pocházejí nebo z nichž jsou přepravováni a zhodnocení
provádění prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 a uzavření
západobalkánské trasy.
Mark Rutte, nizozemský premiér, Donald Tusk, předseda
Evropské rady a Jean-Claude Juncker, prezident Evropské
komise

Lídři vyzvali k prohlubování jednotného trhu, přičemž se zaměřili na
digitální agendu. S ohledem na nadcházející summit NATO konající se
ve Varšavě ve dnech 8. a 9. července 2016 jednala Evropská rada
o spolupráci mezi EU a NATO.

Vysoká představitelka EU Federica Mogheriniová představila globální strategii EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o jednání Evropské rady na webových stránkách Rady EU
Více informací o jednání Evropské rady na webových stránkách vlády České republiky
Zdroj obrázku: European Council/European Council - June 2016

Nová agenda dovedností pro Evropu
Evropská komise zveřejnila 10. června 2016 tzv. novou agendu dovedností pro
Evropu. Jedná se o jednu z hlavních iniciativ Komise pro rok 2016. Agenda usiluje
o jednotnou vizi strategického významu dovedností pro zachování pracovních
míst, růst a konkurenceschopnost. Posiluje také stávající iniciativy, aby členským
státům lépe pomohla provádět vnitrostátní reformy. Je zaměřena na tři hlavní
oblasti činnosti, zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností;
zajištění lepší viditelnosti a srovnatelnosti dovedností a kvalifikací a zlepšení
poznatků a informovanosti o dovednostech za účelem lepšího výběru povolání.
Na pomoc při řešení výzev v oblasti dovedností přijme Komise deset opatření,
která se na tuto oblast zaměří a díky kterým se dovednosti více zviditelní a zlepší
se jejich uznávání. Mezi tato opatření patří například: zavedení záruky k získání dovedností, revize evropského rámce
kvalifikací, spolupráce mezi odvětvími v oblasti dovedností, nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních
příslušníků třetích zemí, revize Europassu, revize doporučení o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, vytvoření
koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a další. Tato opatření budou realizována během příštích dvou let.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o agendě na webových stránkách Evropské komise
Více informací o agendě na webových stránkách Evropské komise - PRESS
Zdroj obrázku: European Commission/Agenda for new skills and jobs
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Zasedání skupiny pro vzdělávání na vysoké úrovni v Bratislavě (HLG)
V Bratislavě se ve dnech 9. a 10. června 2016, tedy měsíc před oficiálním začátkem
slovenského předsednictví v Radě EU, konalo zasedání skupiny na vysoké úrovni pro
vzdělávání.
Slovensko, které bude v Radě EU předsedat od července do prosince 2016,
na zasedání oficiálně představilo klíčové priority předsednictví pro oblast
vzdělávání a odborné přípravy, které mají být rozvíjeny v rámci ústředního motta
„podpora a rozvoj talentu“.
Hlavním tématem zasedání byla nová agenda dovedností pro Evropu, která je
strategickou iniciativou Evropské komise v oblasti vzdělávání a podpory
zaměstnanosti a také bude klíčovou prioritou slovenského předsednictví. Během
interaktivních workshopů se účastníci věnovali diskusi k tématu klíčových kompetencí, které každý z nás potřebuje jak
pro plnohodnotné zapojení se do pracovního procesu, tak k aktivní účasti ve společnosti. Intenzivní a živé diskuse
probíhaly zejména k tématům digitální dovednosti, kritické myšlení, společenské a občanské dovednosti, ale
i k znepokojujícímu stavu nízké úrovně základních dovedností - čtení, psaní, počítání a digitální dovednosti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace o slovenském předsednictví v Radě EU na oficiálních webových stránkách
Zdroj obrázku: SK.EU2016/The Ministry of Education has launched a series of events in the framework of the first ever Presidency of the Slovak Republic of the
Council of the EU

University-Business fórum v Helsinkách
Ve dnech 2. a 3. června 2016 se v Helsinkách konalo University-Business
fórum, které hostilo na 200 účastníků z celého světa z řad univerzit, podniků
i státního sektoru. Cílem tohoto fóra bylo informovat o inovativních
metodách, přístupu a spolupráci k podpoře podnikání a podpoře nových
způsobů práce a myšlení v dnešním, rychle se transformujícím světě.
Fórum bylo rozděleno do několika bloků: bloku věnovanému učení se
kreativitě, který si kladl za cíl osvětlit inovativní pedagogiku a také různé
způsoby a metody, které mohou studenty stimulovat ke kreativitě; dále bloku věnovanému novým způsobům učení, tedy
možnosti aktivně integrovat podniky a další organizace do vzdělávání studentů, aby ti měli možnost vzdělávat se přímo
ve firmách. V dalším bloku se experti snažili definovat charakteristiky, jaké by mělo mít co nejvíce stimulující prostředí
tak, aby podněcovalo inovace, zakládání nových podniků, a aby dokázalo přilákat co nejvíce schopných lidí; v posledním
bloku chtěli pořadatelé poukázat prostřednictvím konkrétních příkladů nápadů, které dobyly svět, na mnohotvárnost
podnikání, a to na podnikání jako na způsob myšlení, učení i cíl.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na webových stránkách akce
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Soutěž Erasmus Label 2016
V letošním roce vyhlásil Dům zahraniční spolupráce již 8. ročník soutěže Erasmus
Label, která je určena účastníkům programu Erasmus+ ve vysokoškolském
vzdělávání. Soutěž, která byla v minulých letech otevřena nejen studentům, ale
ve dvou ročnících také vysokým školám a jejím pracovníkům, cílí nyní opět
na studenty.
Erasmus – mix chutí, s podtitulem „Moje Erasmus kuchařka“, to je téma letošního
ročníku Labelu. Studenti se mohou zapojit zasláním příspěvku do tří různých
kategorií, jak přežít na Erasmu jako kuchař — začátečník, co mi na Erasmu nejvíce
chutnalo a bez čeho bych na Erasmus neodjel.
Své recepty společně s fotografií a vtipným příběhem z Erasmus pobytu mohou studenti zasílat až do konce září.
Autorům tří vítězných příspěvků budou slavnostně předány věcné ceny na Monitorovacím semináři programu Erasmus
dne 21. listopadu 2016 v Praze.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o soutěži na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice

Konference ke kariérovému poradenství
Konference „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která byla
uspořádána Centrem Euroguidance při DZS a Ústavem pedagogických věd MU v Brně
ve dnech 26. a 27. května 2016, proběhla pod záštitou MŠMT a 14 významných
subjektů se stalo partnery konference.
Cílem konference bylo podpořit kariérové poradenství a vzdělávání a výzkum v této
oblasti. Zúčastnilo se jí 150 odborníků, poradců ze škol, úřadů práce a dalších zástupců
různých sektorů. Tristram Hooley v příspěvku ukázal, že kariérové poradenství může
odpovídat na celou řadu cílů ekonomických, vzdělávacích a sociálních politik. Lyn Barham se věnovala tématu, jak profesi
poradců ovlivňují nároky globalizace, technologických a demografických změn. V jednotlivých sekcích zaznělo 26
českých i zahraničních příspěvků.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci na oficiálních webových stránkách

Nárůst žádostí o projekty Budování kapacit v oblasti vysokoškolského
vzdělávání
Celkem 51 žádostí s českou účastí (o 9 více žádostí více než loni) bylo
předloženo v poslední výzvě (2016) Budování kapacit v oblasti
vysokoškolského vzdělávání (Capacity Building in Higher Education - CBHE).
Zvýšil se i počet žádostí, ve kterých figuruje česká instituce jako koordinátor
celého projektu, z loňských 4 na 10 žadatelů.
CBHE jsou projekty v rámci programu Erasmus+ mezinárodní spolupráce
zejména mezi programovými vysokoškolskými institucemi a institucemi ze
způsobilých partnerských zemí, jejichž cílem je podpora modernizace,
dostupnosti a internacionalizace vysokoškolského vzdělávání v partnerských
zemích.
V rámci poslední výzvy bylo předloženo celkem 736 žádostí, což představuje 43% nárůst oproti loňskému roku. Výzvy se
poprvé účastnil také region ACP (africké, karibské a pacifické státy) a velmi výrazně vzrostly žádosti v regionech Západního
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Balkánu, Východního partnerství a Asie. Výsledky výzvy 2016 a konečné počty přidělených žádostí budou známy na
přelomu července a srpna.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Podrobné statistiky přidělených projektů za rok 2015 jsou zveřejněny na webových stránkách Výkonné agentury Evropské
komise
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VÝZKUM A VÝVOJ
Konference JRC v Praze 9. a 10. června 2016
Ve dnech 9. a 10. června 2016 se v prostorách Akademie věd České republiky
uskutečnila konference Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC)
organizovaná ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Akademií věd ČR a Technologickým centrem AV ČR s názvem „Společné
výzkumné centrum Evropské komise – aktivity a příležitosti ke spolupráci
(Joint Research Centre of the European Commission – Activities and
opportunities for collaboration)“. Cílem této konference bylo seznámit českou
vědeckovýzkumnou obec s aktivitami JRC, jeho jednotlivých ústavů, upozornit
na možnosti spolupráce mezi Českou republikou a JRC, či na možnosti uplatnění
českých vědců přímo v některém z ústavů JRC, které se nacházejí v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemí a Španělsku.
Konference byla rozložená do dvou dnů, kdy první den v dopoledním bloku vystoupil generální ředitel JRC, Vladimír Šucha,
který představil činnost JRC a poprvé informoval o nové strategii JRC pro nadcházející roky. Odpolední blok byl věnován
třem tematickým sekcím, jaderná bezpečnost a zabezpečení, zabezpečení potravin a behaviorální vědy a jejich role
v rozhodování. Druhý den konference byl věnován různým formám spolupráce a možnostem uplatnění českých vědců
přímo v institutech JRC.
Na okraji konference jednal generální ředitel JRC Vladimír Šucha s Kateřinou Valachovou, ministryní školství, mládeže
a tělovýchovy, Vladimírem Špidlou, ředitelem odboru poradců premiéra, s Pavlem Bělobrádkem, místopředsedou vlády
pro vědu, výzkum a inovace a s Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd ČR. Před odletem do Bruselu navštívil
v odpoledních hodinách jedinečné výzkumné infrastruktury v Dolních Břežanech ELI a HiLase.

Plenární zasedání ERAC-SFIC
Dne 15. června 2016 se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání výboru ERAC-SFIC
(výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace - strategické fórum pro mezinárodní
vědecko-technickou spolupráci/European Research Area and Innovation Committee
- Strategic Forum for International S&T Cooperation), 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, agenda „Open to the world“ a rozvoj bi-regionální spolupráce ve vědeckotechnické oblasti.
Zároveň byla projednávána aktuální témata a mandáty na další období pro jednotlivé pracovní skupiny ERAC-SFIC.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o ERA na webových stránkách Evropské komise
European Commission/European Research Area
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EARMA 2016 - Konference zprostředkovatelů výzkumných programů
ve Švédsku
Od 21. do 22. června 2016 se ve švédském městě Luleå
konala konference Evropské asociace výzkumných
manažerů a administrátorů, které se zúčastnili pracovníci
spravující programy, fondy a projekty ve veřejném
a soukromém sektoru převážně ze zemí Evropské unie.
Účelem akce byla výměna zkušeností a námětů
k zefektivnění mezinárodní spolupráce a administrativy
na poli vědy. Přednášky a semináře byly zaměřeny
například na trendy v evropském programování, samotnou
práci administrátorů programů a projektů, transparentnější vykazování výdajů, zapojení organizací ze třetích zemí
v programu Horizont 2020. Zástupci ministerstva se zúčastnili konference jako jediní reprezentanti České republiky
s cílem propagace česko-norské výzkumné spolupráce.

MLÁDEŽ
Shrnutí výstupů předsednictví České republiky zemím Visegrádské
skupiny v oblasti mládeže
V rámci českého předsednictví zemím Visegrádské skupiny (V4) v období od 1. července 2015 do 30. června 2016
proběhly dva semináře pro země V4 a Východního partnerství (VP) v oblasti mládeže uspořádané ve spolupráci MŠMT a
Domu zahraniční spolupráce. Výstupem semináře, který se konal v září loňského roku, bylo vypracování tříletého akčního
plánu vzájemné spolupráce do roku 2018, zatímco seminář, který se uskutečnil letos v červnu, se věnoval problematice
sociální inkluze (více viz následující článek). Ve spolupráci s polskou národní agenturou programu Erasmus+ a SALTO EECA
proběhl v červnu v Kyjevě seminář zaměřený na zvyšování kvalifikace pracovníků s mládeží.
Výsledkem systémově nastavené spolupráce v oblasti mládeže mezi zeměmi V4 a VP od roku 2010 je výrazné posílení
těchto dvou zeměpisných uskupení v mládežnickém sektoru Rady Evropy. V době českého předsednictví zemím V4
v březnu 2016 byli tři zástupci VP (Ázerbájdžán, Bělorusko a Gruzie) a jeden zástupce V4 (Česká republika) zvoleni do
osmičlenného vedení Evropského řídícího výboru pro mládež Rady Evropy. Na prvním jednání tohoto statutárního
orgánu Rady Evropy v oblasti mládeže ve Štrasburku ve dnech 8. a 9. června 2016 byla nabídnuta platforma spolupráce
V4 a VP k pilotování sebehodnotícího nástroje pro vyhodnocení pokroku v implementaci národních politik mládeže, který
by měl být vyvinut v roce 2017.
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Mezinárodní seminář pro země Visegrádské skupiny a Východního
partnerství na téma sociálního začleňování mladých lidí
Ve dnech 21. a 22. června 2016 se v Praze uskutečnil mezinárodní seminář pro
země Visegrádské skupiny (V4) a Východního partnerství (VP) na téma
sociálního začleňování mladých lidí. Seminář uspořádaly MŠMT a Dům
zahraniční spolupráce v úzké spolupráci s Partnerstvím Evropské komise
a Rady Evropy v oblasti mládeže.
Národní delegace deseti zastoupených států se vzájemně informovaly
o národních strategiích na podporu sociálního začleňování mladých lidí.
V navazujících pracovních skupinách byly rozpracovány strategické postupy na
podporu sociálního začleňování prostřednictvím politik mládeže, práce
s mládeží a programu Erasmus+. V návaznosti na výsledky sympózia „(Ne)rovná Evropa? Odpovědi ze sektoru mládeže
((Un)Equal Europe? Responses from Youth Sector)“, které proběhlo v minulých dnech v Budapešti, byla dále
rozpracována přijatá doporučení.
V rámci semináře proběhla rovněž bilaterální jednání mezi náměstky zodpovědnými za mládež České republiky a Arménie
a mezi odbornými referenty zodpovědnými za oblast sportu České republiky a Gruzie.

Sympózium „(Ne)rovná Evropa? Odpovědi ze sektoru mládeže“
Ve dnech 30. května až 2. června 2016 proběhlo v Evropském centru mládeže v Budapešti
Sympózium „„(Ne)rovná Evropa? Odpovědi ze sektoru mládeže ((Un)Equal Europe? Responses
from Youth Sector)“. Akce byla uspořádána v rámci programu Partnerství Evropské komise
a Rady Evropy v oblasti mládeže a zúčastnilo se jí více než 100 delegátů zastupujících tvůrce
politik mládeže, pracovníky s mládeží, výzkumníky specializující se na oblast mládeže i samotné
mladé lidi z různých organizací.
Cílem sympózia bylo prodiskutovat situaci v oblasti sociálního začleňování mládeže ve třech
blocích: identita a hledání místa ve společnosti; vzdělávání, práce a zaměstnanost a participace a
demokracie, a dospět ke společným závěrům v těchto oblastech formou sdělení a shrnutí
nedořešených otázek. V rámci každého bloku se samostatná pracovní skupina věnovala
problematice uprchlíků a jejich integrace do evropské společnosti.
Zástupkyně České republiky prezentovala národní inkluzivní politiku mládeže se zaměřením na nástroje, kterými řeší
začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi. Prezentace byla vyžádána na základě analýz tzv. „Country Sheets on
National Youth Policy“, které v rámci plnění svých závazků vůči Radě Evropy a jejímu Evropskému znalostnímu centru
politik mládeže musí členské státy předkládat a pravidelně aktualizovat.
Výstupy ze sympózia byly následně rozpracovány na pražském semináři pro země Visegrádské skupiny a Východního
partnerství zaměřeného na sociální začleňování, který se uskutečnil ve dnech 21. a 22. června v rámci končícího
předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny.
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SPORT
Evropská konference k tématu sportu
Poslední akcí nizozemského předsednictví v Radě EU týkající se oblasti sportu byla evropská
konference k problematice boje proti dopingu ve sportu, která se konala 15. června 2016
v Amsterdamu. Jedním z dílčích témat konference byla i výměna příkladů dobré praxe
v souvislosti s implementací nařízení EU regulujícím pravidla v oblasti ochrany osobních údajů.
Do nedávna platná směrnice EU o ochraně osobních údajů z roku 1995 již neodpovídala
současnému stupni technického rozvoje, a proto EU přistoupila k revizi pravidel. Hlavním
výstupem z konference je informace, že pro zachování mechanismů boje proti dopingu na
stávající úrovni bude třeba vytyčit účel sběru a transferu osobních údajů národní legislativou.
Jednou z vůbec prvních akcí začínajícího slovenského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu bude odborná konference
k tématu, které si Slovensko zvolilo jako jedno z prioritních, a sice „vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu“.
Konference se uskuteční ve dnech 18. a 19. července 2016 v Bratislavě a mezi dílčími tématy na programu jsou například
dvojí kariéra sportovců či vzdělávání zdravotně postižených sportovců prostřednictvím sportu. Na zmíněnou konferenci
dále naváže neformální setkání ředitelů pro sport členských států EU, které se v Bratislavě uskuteční 20. července 2016.
Hlavním tématem zasedání ředitelů bude oblast sportovní diplomacie, což je téma, kterým předsednictví naváže na práci
a doporučení tzv. skupiny na vysoké úrovni ustavené komisařem pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, Tiborem
Navracsicsem.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o o evropské konferenci k dopingu na webových stránkách nizozemského předsednictví v Radě EU
Více informací o doporučeních skupiny na vysoké úrovni na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: Twitter/EUSport
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16
Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the EU:
Final Report

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro
společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020 (Public consultation on Horizon 2020 "Science with and for Society" Work
Programme 2018-2020) - probíhá do 4. července 2016
Veřejná konzultace týkající se regulovaných profesí: národní akční plány členských států a přiměřenost regulace
(Consultation on the regulation of professions: Member States' National Action Plans and proportionality in regulation) probíhá do 19. srpna 2016
Veřejná konzultace týkající se Horizontu 2020 "Bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a lesnictví, výzkum ořských i
vnitrozemských vod a bioekonomie" pracovní plán 2018-2020 (Public consultation on Horizon 2020 ‘Food Security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work
Programme 2018-2020)- probíhá do 28. srpna 2016

EU KALENDÁŘ NA ČERVENEC A SRPEN
04.07.2016
14.07. až 15.07.2016
18.07. až 19.07.2016
18.06. až 19.07.2016
20.07.2016

Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Bratislava
Neformální zasedání ministrů pro výzkum na téma: "Kariéra mladých vědců
a mobilita"/Bratislava
Konference vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu/Bratislava
Neformální setkání ředitelů pro sport/Bratislava

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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