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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla listopadové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech.
V aktuálním vydání jako obvykle najdete řadu novinek z oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
V hlavních tématech se věnujeme jednání Evropské rady, jejímž hlavním bodem jednání byla
migrace, která bude také jedním ze stěžejních témat listopadové Rady ministrů pro vzdělávání,
kulturu, mládež a sport. O řešení současných společenských výzev se diskutovalo také na
dalších dvou akcích, ze kterých přinášíme zprávy, konferenci Vzdělávání a investiční plán pro
Evropu a na Evropském fóru vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Z oblasti vzdělávání
a odborné přípravy přinášíme zprávy ze tří říjnových akcí, které byly zaměřeny na propagaci
mobilit a zahraniční spolupráce. V oblasti výzkumu a vývoje se věnujeme novinkám
z evropských jednání na poli vědy a inovací a informujeme o přínosech mezinárodní spolupráce s Norskem a Švýcarskem.
V části věnované mládeži jsme se zaměřili na akční plán k naplňování Memoranda o spolupráci mezi ministerstvy zemí
Visegrádské skupiny a Východního partnerství. V oblasti sportu přinášíme informace o aktivitách, jež propagují
mezinárodní spolupráci v oblasti sportu prostřednictvím programu Erasmus+. Z oblasti profesních kvalifikací informujeme
o transparenčním cvičení napříč Evropskou unií.
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 podzimní dny
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Evropská rada
Vedoucí představitelé EU se sešli ve dnech 15. a 16. října 2015
v souvislosti s probíhající migrační a uprchlickou krizí v Evropě. Toto
zasedání Evropské rady bylo během půl roku čtvrtým v pořadí, jehož
hlavním tématem byla reakce na krizi.
Evropská unie a její členské státy zvyšují úsilí s cílem vytvořit účinnou,
humanitární a bezpečnou evropskou migrační politiku. Zástupci
členských států EU se dohodli na politickém směru a prioritách
příštích kroků: spolupráce se zeměmi původu a tranzitu na zastavení migračních toků; posílení vnějších hranic EU
integrovaným systémem řízení hranic, který bude fungovat nad rámec mandátu agentury Frontex, a poskytnutí dalších
příslušníků pohraniční stráže v řádu stovek na zajištění oblastí hotspotů v Řecku a Itálii; otázka navracení a zpětného
přebírání.
Vedoucí představitelé EU byli informováni o aktuálním stavu a nadcházejících krocích ohledně referenda ve Velké
Británii o setrvání v Unii. Představitelé EU rovněž zhodnotili diskuse týkající se zprávy předsedů o dokončení hospodářské
a měnové unie.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace k Evropské radě na webových stránkách Rady EU
Závěry Evropské rady na webových stránkách Rady EU
Zdroj obrázku: European Council/European Council - October 2015

Listopadová Rada ministrů školství, mládeže sportu zejména o migraci
Na svém podzimním jednání, které proběhne ve dnech 23. a 24. listopadu v Bruselu, projednají ministři
zodpovědní za vzdělávání, mládež a sport závěry a rozhodnutí související například s podporou šance
každého žáka na úspěch ve škole a snížením míry předčasných odchodů ze vzdělávání, s posílením
účasti mladých lidí na životě demokratické společnosti nebo s bojem proti manipulaci sportovních
soutěží. Přesto bude všem třem částem programu nakonec dominovat jediné téma: migrační krize.
Lucemburské předsednictví v Radě EU se rozhodlo, že pro posílení jednotného hlasu Rady EU se budou diskuze ministrů
na většině jednání formací Rady věnovat právě tomuto aktuálnímu a palčivému problému. A tak budou ministři školství
debatovat o tom, jak mohou vzdělávací systémy přispět k integraci migrantů, kteří momentálně přicházejí do Evropy
a jak může jednotný postup EU pomoci jednotlivým státům s jejich specifickými problémy. K obdobným otázkám
se budou vyjadřovat také ministři zodpovědní za mládež a sport.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Program a informace o listopadovém jednání Rady EYCS na webových stránkách lucemburského předsednictví v Radě EU
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Vzdělávání a investiční plán pro Evropu
Dne 5. října se v Bruselu uskutečnila konference, jejímž cílem bylo představit
možnosti pro projekty, na kterých se podílejí soukromé a veřejné investice
(Public Private Partnership – PPP) v oblasti vzdělávání.
V úvodním panelu vystoupil Jyrki Katainen, viceprezident pro pracovní místa,
investice, růst a konkurenceschopnost Evropské komise, který zdůraznil
potřebu strukturálních reforem v jednotlivých členských státech tak, aby bylo
stimulováno moderní vzdělávací prostředí, kvalitní příprava učitelů
a investice do aplikované vědy. Lászlo Baranyay z Evropské investiční banky
mimo jiné hovořil o znepokojující skutečnosti, kdy investice do výzkumu
Komisař Tibor Navracsics
a vývoje stále nejsou ani na úrovni před finanční krizí v roce 2008 a zdůraznil
potřebu hledání cest k využívání veřejných finančních prostředků k přilákání soukromých investic. Na závěr úvodního
bloku promluvil komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Evropské komise Tibor Navracsics, který hovořil
o vzdělávání jako o základní a nejlepší záchranné sítí proti společenskému vyloučení.
Po úvodním bloku byly prezentovány praktické příklady realizovaných projektů z oblasti předškolního, školního
a vysokoškolského vzdělávání.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o akci a prezentace jednotlivých řečníků na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/Educationa and Ivestment Plan for Europe

4. Evropské fórum pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež 2015
Již počtvrté se v Bruselu uskutečnilo Evropské fórum k problematice
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Během úvodního panelu, který byl
ve formátu „TED-like talks“ vystoupili kromě jiných také lektor dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků z irské univerzity St. Leo, profesor
z nizozemské Univerzity aplikované vědy v Amsterodamu, zástupce
UNESCO a vedoucí oddělení vědy a výzkumu rakouského Stálého zastoupení
v Bruselu. Všechna vystoupení se týkala budoucnosti vzdělávání a hlavních
výzev, kterým společně v současnosti čelíme.
Následné panelové diskuze na téma tolerance, náboženství a etnických menšin se zúčastnili výkonná ředitelka
Mezinárodní debatní asociace ve vzdělávání z Holandska, viceprezident Fóra evropské muslimské mládeže a studentských
organizací z Belgie, zástupce z Univerzity Göteborg ve Švédsku s Projektem tolerance, profesorka sociologie na Univerzitě
v Bordeaux a ředitelka židovské organizace CEJI v Belgii.
Druhý den fóra byl věnován paralelním workshopům na témata: základní dovednosti pro každého; vysoké dovednosti
pro znalostní společnost; vstříc inkluzivnějším vzdělávacím prostředím; podpora aktivního občanství a základních hodnot
jako tolerance, boj proti diskriminaci, respektování rozmanitosti prostřednictvím vzdělávání; inovace ve vzdělávání: lepší
způsoby učení se, výuky a budování partnerství v digitálním věku; podpora učitelů a lektorů při dosažení kvalitnějších
vzdělávacích výstupů; usnadnění flexibility ve vzdělávacích procesech: uznávání všech forem vzdělávání; inovativní
investice ve vzdělávání a odborné přípravě; soudržné společnosti: podpora participace mládeže v demokratickém životě
a dopad sportovních a kulturních aktivit ve vztahu ke vzdělávacím výsledkům.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o fóru na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/ETYForum
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Study in the Czech Republic – tentokrát ve Skotsku!
V polovině září se již tradičně uskutečnilo setkání více než 5 000 odborníků z řad
vysokého školství a vzdělávání na mezinárodním veletrhu a konferenci EAIE, které
se konaly ve skotském exhibičním centru v Glasgow. Téma letošního ročníku bylo
inspirováno pojednáním místního rodáka a „otce“ moderní ekonomie, Adama
Smithe.
Bohatství národů bylo prezentováno zástupci 90 zemí světa, kteří diskutovali nad
otázkami nových trendů ve vzdělávání a poslouchali zkušenosti svých zahraničních
kolegů v průběhu tří programem nabitých dnů. Této mimořádné příležitosti sdílení
různorodé praxe se zúčastnila i Česká republika – Dům zahraniční spolupráce (DZS),
který připravil společný stánek, na kterém se prezentovalo 16 českých vysokých škol pod značkou Study in the Czech
Republic.
Výjimečná příležitost intenzivního mezinárodního dialogu přinesla mnoho příležitostí pro navázání nových strategických
partnerství, jako i možností k rozšíření znalostí o vysokoškolském vzdělávání napříč různými kontinenty.
Už nyní se můžeme začít připravovat na nadcházející ročník EAIE, který se v příštím roce bude konat v Liverpoolu a ponese
se v duchu tématu inspirovaném místním rodákem Johnem Lennonem a jeho tvorbou, především písní jednotící všechny
národy Imagine.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o aktivitě Study-in na webových stránkách DZS
Zdroj obrázku: DZS

Mezinárodní seminář Joint & double degree programmes v Praze
Dne 29. října uspořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS) společně s Asociací pro
akademickou spolupráci (Academic Cooperation Association – ACA), sdružením,
jehož je DZS od loňského roku členem, mezinárodní seminář věnovaný studijním
programům realizovaným ve spolupráci několika vysokých škol.
Příklady dobré praxe za Českou republikou sdíleli proděkanka Fakulty mezinárodních
vztahů VŠE Ludmila Štěrbová a vedoucí Katedry řídicí techniky na ČVUT
Michael Šebek. Mezi zahraničními přednášejícími byly osobnosti jako bývalý
slovinský ministr školství Pavel Zgaga či boloňský expert Volker Gehmlich.
Semináře se zúčastnilo na 130 odborníků na oblast vysokého školství z celého světa. Nejvíce účastníků bylo z evropských
zemí, nechyběli ale ani zástupci Číny, Japonska a USA. Pozitivně může být vnímán i zájem z řad českých vysokých škol,
z nichž některé již úspěšně studijní programy tohoto typu realizují.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o semináři na webových stránkách Asociace pro akademickou spolupráci
Zdroj obrázku: DZS
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Konference „Podporujeme technické vzdělávání“
Ve dnech 21. a 22. října 2015 se v Ostravě uskutečnila diseminační konference
programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava s názvem „Podporujeme technické
vzdělávání“, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce. Téma konference bylo zvoleno
v souvislosti s vyhlášením roku 2015 rokem technického vzdělávání a mezi
prezentujícími se tak kromě zástupců MŠMT a DZS představil také zástupce Svazu
průmyslu a dopravy, který je spolugestorem iniciativy Rok technického vzdělávání.
Během prvního dne konference byly představeny projekty programu Celoživotního
učení, které jako příklady dobré praxe získaly ocenění Pečeť kvality pro oblast
odborného vzdělávání.
Druhý den konference byl věnován praktickým workshopům, které byly zaměřeny na
uplatňování principů systému ECVET v mobilitních projektech a představení návodu na
vypracování internacionalizační strategie školy krok za krokem, která je zcela zásadní zejména při podávání žádosti
o Erasmus+ VET Charter.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci a jednotlivé prezentace na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Více informací o certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Charter) na webových stránkách programu
Erasmus+ v České republice
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VÝZKUM A VÝVOJ
Zasedání plenárního výboru ERAC-SFIC
Dne 29. září 2015 se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání výboru ERAC-SFIC, který
slouží jako poradní orgán Evropské rady 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 řízení Evropského výzkumného
prostoru a koordinace mezi jednotlivými výbory včetně SFIC. Projednávána byla dále
spolupráce s mimoevropskými partnery (Čína, USA, Latinská Amerika a Karibik) a nadcházející výroční konference Lund
Revisited: Tackling Societal Challenges (Řešení společenských výzev), která se uskuteční 4. prosince 2015 v Lundu
ve Švédsku.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC) na webových stránkách Rady Evropské unie
Zdroj obrázku: European Commission/European Research Area

Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (GPC)
Dne 30. září 2015 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Skupiny na vysoké úrovni
pro Společné programování (High Level Group for Joint Programming, GPC).
Předmětem jednání byly především dosavadní výsledky práce tzv. implementačních
skupin GPC, jejichž záměrem je nastavit a udržovat efektivní vztahy mezi GPC
a jednotlivými inciativami Společného programování (Joint Programming Initiatives,
JPIs), zajistit koordinaci národních strategií pro naplňování konceptu Společného
programování a monitorovat činnost a dopady této společné evropské aktivity.
Předseda expertní skupiny pro hodnocení Společného programování představil
aktuální výstupy probíhající evaluace a zástupce platformy ERA-Learn informoval o výstupech workshopu k tématu
koordinace národních zdrojů a příklady dobré praxe. Na zasedání dále proběhla debata ohledně naplňování cestovní
mapy Evropského výzkumného prostoru, a to především priority vztahující se k řešení velkých společenských výzev.
V závěru jednání zástupci švédské delegace představili připravovanou konferenci k tématu společného postupu při řešení
velkých společenských výzev (Lund Revisited: Tackling Societal Challenges), která se uskuteční 4. prosince 2015
ve Švédsku.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Společném programování (Joint Programming) na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/European Research Area/Joint Programming

7/datum vydání: 6. listopadu 2015

Konference k mezinárodní spolupráci ve výzkumu v Oslu
Ve dnech 20. až 22. října 2015 se zástupci ministerstva zúčastnili
setkání zprostředkovatelů programů spolufinancovaných
z Norských fondů v Oslu. V průběhu setkání se konala konference
na téma bilaterální mezinárodní spolupráce v oblastech vědy,
výzkumu a inovací mezi Norskem a zeměmi Evropské unie, kde
byly představeny jednotlivé bilaterální výzkumné programy
a systémy podpory výzkumu a vědy v České republice, Estonsku,
Lotyšsku, Polsku a Rumunsku. Pořadatelem konference byl
partner programů Norská vědecká rada.
Představitelé se shodli, že je potřeba nadále rozvíjet výzkumnou spolupráci udržitelným způsobem vzhledem k jejímu
velkému potenciálu, podněcovat činnost v oborech s nižší společnou aktivitou a propojovat možnosti vzájemné
spolupráce napříč evropskými programy.

Závěrečná konference v rámci Fondu na stipendia SCIEX
Dne 25. září 2015 proběhla závěrečná konference v rámci Fondu na stipendia
SCIEX v Curychu. Tento fond ve výši 7 milionů švýcarských franků pro Českou
republiku umožnil podporu celkem 91 výzkumných pobytů českých doktorandů
a post-doktorandů ve švýcarských výzkumných institucích v období 2009 až
2015.
Konference proběhla v budově švýcarské univerzity ETH Curych za účasti
podpořených vědců, zástupců zapojených vysokých škol a výzkumných institucí,
ambasád některých zemí, EU a agentury SDC. Dále byli přítomni zástupci
národních koordinačních jednotek a kontaktních míst, včetně DZS a MŠMT.
V rámci konference byla zdůrazněna role Fondu na stipendia SCIEX jako odrazového můstku pro vědeckou kariéru,
původce vědeckého pokroku a inovací a akcelerátoru sítí mezi vědci a vědeckými pracovišti. Akce měla za cíl přispět
k evaluaci a šíření výsledků programu, který se blíží ke svému závěru (poslední projekty končí v říjnu 2015).
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více o programu SCIEX na webových stránkách swissuniversities
Zdroj obrázku: DZS

Výroční konference o podpoře vědy v rámci Podunajské strategie
Ve dnech 27. a 28. října 2015 proběhla v německém Ulmu výroční
konference Společného výzkumného centra Evropské komise (Joint
Research Centre of the European Commission – JRC) zaměřená na podporu
Podunajské strategie.
Na konferenci se sešli představitelé států střední a východní Evropy, kteří
prezentovali analýzy příležitostí a problémů v oblasti výzkumu a vývoje
tohoto regionu. Dále se projednávaly možné způsoby propojení vysokých
škol s komerční sférou. Hlavní panelová diskuze moderována generálním ředitelem JRC Vladimirem Šuchou byla
věnována výzkumné spolupráci s Ukrajinou. Součástí výročního setkání bylo i slavnostní udělení Danubius Awards.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o konferenci na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: European Commission/Joint Research Center/JRC Annual Event on the Scientific Support to the Danube Strategy
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Noc vědců 2015
Noc vědců je celoevropskou akcí podpořenou Evropskou komisí v rámci programu HORIZONT
2020, při níž se každý rok poslední pátek v září otevírají veřejnosti pracoviště různých
vědeckých institucí, laboratoří i vysokých škol. Studenti i vědci přibližují návštěvníkům
vědu a techniku populární formou, umožňují jim diskutovat, zúčastnit se přednášek
a zajímavých pokusů, ale též se pobavit a setkat s přáteli.
V České republice je koordinátorem Noci vědců plzeňské vědecké centrum Techmania. Zájem
o tuto akci každoročně roste nejen mezi organizátory, ale hlavně u veřejnosti. Letošní akce
proběhla na více než pěti desítkách míst po celé republice a navštívilo ji přes 42 tisíc
návštěvníků od těch nejmenších až po seniory. „Budiž noc a budiž světlo!“ bylo nosné téma
letošního ročníku, který se tak připojil k akcím Mezinárodního roku světla a světelných
technologií vyhlášenému OSN.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Fotografie a videa z Noci vědců 2015 na VŠCHT v Praze a v Kralupech najdete na webových stránkách VŠCHT
Zdroj obrázku: VŠCHT/Noc vědců
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MLÁDEŽ
Akční plán k naplňování Memoranda o spolupráci mezi ministerstvy
zodpovědnými za mládež zemí V4 a Východního partnerství
Jak jsme již informovali, v červnu 2015 bylo v rámci slovenského předsednictví zemím
Visegrádské skupiny (V4) podepsáno zástupci zemí V4 a Východního partnerství
Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže mezi ministerstvy zodpovědnými
za mládež zemí V4 a Východního partnerství. Úkolem stávajícího českého předsednictví
zemím V4 je příprava a zahájení realizace akčního plánu k naplňování memoranda.
Za účelem splnění tohoto úkolu uspořádalo MŠMT ve spolupráci s DZS ve dnech 5. až
7. října 2015 v Praze pracovní seminář pro zástupce ministerstev zodpovědných za
mládež a národních rad mládeže zemí V4 a Východního partnerství. Jelikož je spolupráce
se zeměmi Východního partnerství prioritou jak EU, tak Rady Evropy, zúčastnili
se semináře i zástupci Partnerství Evropské komise a Rady Evropy v oblasti mládeže
a SALTO pro Kavkaz a Východní Evropu.
Výstupem semináře je návrh rámcového akčního plánu, který je momentálně v připomínkovém řízení odborů pro mládež
ministerstev všech zúčastněných zemí. Tento akční plán, vypracovaný na období 2015 – 2018, v informativní části
zpřehledňuje důvody spolupráce obou zeměpisných uskupení a podává výčet dosavadní spolupráce od roku 2011.
Následuje obecná strategická část spolupráce a přehled konkrétních plánovaných aktivit včetně finančního
a organizačního zajištění.
V červnu 2016 uspořádá MŠMT ve spolupráci s DZS další seminář pro zástupce zemí V4 a Východního partnerství
k vyhodnocení realizace 1. Akčního plánu a k přípravě 2. Akčního plánu pod navazujícím polským předsednictvím
zemím V4.

Výroční setkání Evropské dobrovolné služby - Dobrovolná potkávárna
Jako již tradičně i letos na podzim se konalo Výroční setkání bývalých
dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. Školení, které se uskutečnilo
o víkendu 9. až 11. října 2015, bylo určené pro navrátivší se účastníky
dobrovolnických projektů v zahraničí. Hlavním cílem semináře bylo pomoci těmto
mladým lidem zpracovat zážitky, které si z pobytu přinášejí a nasměrovat je
na jejich další cestě.
Kromě školení se v sobotu večer v prostorách Studia Alta uskutečnila také akce
otevřená veřejnosti pod názvem „Dobrovolná potkávárna“. Pro návštěvníky bylo
připraveno pásmo s inspirativními přednáškami a diskuzemi s ex-dobrovolníky, interaktivní workshopy na téma podnikání,
improvizace nebo divadlo, a populární byl také stánek Euroguidance, který se zabývá kariérním poradenstvím. Akce se
zúčastnila asi stovka zájemců o dobrovolnictví.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o Evropské dobrovolné službě najdete na webových stránkách Erasmus+ v České republice
Databáze akreditovaných evropských organizací, které zprostředkovávají EDS na webových stránkách European Youth
Portal
Zdroj obrázku: DZS
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SPORT
Evropa je v pohybu
V rámci soutěže “Evropa v pohybu“, kterou vyhlásil Dům zahraniční spolupráce
(DZS), proběhnou sportovní dny v různých regionech ČR. Aktivně se zapojí sportovní
oddíly v kraji Jihomoravském, Ústeckém, Jihočeském, Středočeském a v Praze.
Během programu každého sportovního dne budou účastníci seznámeni s možnostmi
programu Erasmus+ v oblasti sportu. Všichni účastníci sportovních dnů získají
speciální číslo Mozaiky, ve které jsou detailní informace k programu Erasmus+
v oblasti sportu. Zástupci sportovních oddílů budou pozvaní na seminář, který se
bude konat 4. prosince 2015 v Národní technické knihovně v Praze. Hlavní náplní
semináře bude prezentace možností čerpání finanční podpory v oblasti sportu. Své příspěvky přednesou zástupci MŠMT
i DZS, kteří se zaměří na evropské a národní programy a představí možnosti zapojení do evropského programu Erasmus+
(v centralizovaných i decentralizovaných aktivitách). Kromě toho bude také možné seznámit se s úspěšnými
předkladateli, kteří budou prezentovat své projekty a mohou tak být inspirací pro ostatní. Seminář je určen zástupcům
sportovních klubů, studentských klubů, organizací a firem, působícím v oblasti sportu pro všechny věkové kategorie.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Mozaika speciál: zaostřeno na sport na webových stránkách programu Erasmus+ v České republice
Více informací o možnostech zapojení do programu Erasmus+ na oficiálních webových stránkách
Zdroj obrázku: Shutterstock

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Transparenční cvičení napříč Evropskou unií
Dne 21. října 2015 se v Bruselu konalo setkání koordinátorů uznávání odborných kvalifikací,
na kterém Evropská komise představila dosavadní výsledky transparenčního cvičení, jehož cílem
je získat kompletní informace o všech regulovaných profesích v jednotlivých členských státech
EU. Cvičení bylo rozděleno do několika etap v průběhu dvou let. Nyní probíhá již poslední fáze,
příprava druhého akčního plánu, která bude ukončena v lednu 2016.
Přestože se konec transparenčního cvičení blíží, mnoho údajů většiny členských států stále chybí.
Česká republika ovšem všechny své povinnosti splnila na výbornou. Po doplnění veškeré stávající
regulace ji v počtu regulovaných profesí předstihlo Maďarsko.
Určitý posun byl také zaznamenán v pohledu Evropské komise na míru regulace v jednotlivých státech. Na základě analýzy
provedené napříč EU došla k závěru, že počet regulovaných profesí není jediným indikátorem celkové míry regulace
v daném státě. Takový postoj Česká republika zastávala již od začátku transparenčního cvičení.
Zdroj obrázku: MŠMT
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Country factsheets on health-enhancing physical activity published
Erasmus+ Programme Guide
Erasmus+ Výzva 2016
Global inventory of regional and national qualifications frameworks
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16
Promoting learning for work
Spotlight on VET
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2014/15

EU KALENDÁŘ NA LISTOPAD
05.11. až 06.11.2015
05.11. až 07.11.2015
11.11.2015
11.11.2015
11.11.2015
16.11. až 17.11.2015
23.11.2015
23.11. až 24.11.2015
24.11. až 25.11.2015
24.11. až 25.11.2015
26.11.2015
26.11. až 27.11.2015

každé pondělí/pátek

Konference CZEDER o rámcových programech/Praha
Kulatý stůl GENE (Global Education Network Europe) /Brusel
Valorizační konference programu Erasmus+/Praha
Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání „Rozumíme současnému světu?“
(akce se koná v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015)/Praha
Školení na nový modul pro evropský profesní průkaz v IMI systému/Brusel
Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za vzdělávání a odbornou přípravu (Meeting
of the Directors General for Vocational Education and Training)/Lucemburk
Erasmus + znalostní aliance a aliance odvětvových dovedností Infoday (Erasmus+
Infoday Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances)/Brusel
Rada ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (Education, Youth, Culture and
Sports Council)/Brusel
Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za vysokoškolské vzdělávání (Meeting of the
Directors General for Higher Education)/Brusel
Výroční konference ke Společnému programování 2015 (Annual Joint Programming
Conference 2015)/Lucemburk
Skupina pro společný rámec odborné přípravy/Brusel
Proměna školního vzdělávání – výsledky pracovní skupiny ET 2020 zaměřené na politiku
školního vzdělávání (Transforming school education - results of the ET 2020 Working
Group on Schools Policy)/Brusel
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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