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ZOZNAM SKRATIEK 

ALJ Action locale pour jeunes (miestna činnosť pre mladých ľudí – 

Luxembursko) 

Cedefop Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (Zabezpečenie rovnosti 

príležitostí v školách) – Írsko 

GR EAC Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru 

GR EMPL Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a začlenenie 

E2C Écoles de la 2eme Chance (školy druhej šance – Francúzsko) 

ECEC Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve 

EEO Európska agentúra pre sledovanie zamestnanosti 

EES Európska stratégia zamestnanosti 

EMA Educational Maintenance Allowance (Príspevky na vzdelávanie) – 

Spojené kráľovstvo 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education (Projekt účinného 

poskytovania predškolského vzdelávania) – Spojené kráľovstvo 

EQF Európsky kvalifikačný rámec 

ESF Európsky sociálny fond 

ESL Predčasné ukončenie školskej dochádzky/osoba(y), ktorá(é) 

predčasne ukončila(i) školskú dochádzku 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (povinné stredoškolské vzdelávanie 

– Španielsko) 

ESRI Inštitút pre hospodársky a sociálny výskum – Írsko 

E&T Vzdelávanie a odborná príprava 
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ET2010  Európsky strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu na 

rok 2010 

ET2020 Európsky strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu na 

rok 2020 

HDP Hrubý domáci produkt 

ISCED Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania 

(I)VET (Počiatočné) odborné vzdelávanie a príprava 

JCSP Junior Certificate School Programme (Program na dosiahnutie 

nižšieho stredoškolského vzdelania) – Írsko 

JSA Príspevok pre uchádzačov o zamestnanie – Írsko a Spojené 

kráľovstvo 

LCA Leaving Certificate Applied (Aplikovaná maturita) – Írsko 

LFS Zisťovanie pracovných síl 

LGBT Lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli 

LLP Program celoživotného vzdelávania 

LOE Základný zákon o vzdelávaní – Španielsko 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (stredné odborné vzdelávanie – 

Holandsko) 

MGI Mission générale d'insertion (program integrácie do spoločnosti – 

Francúzsko) 

MLP Program vzájomného vzdelávania 

MS Členské štáty 

NEET Osoba nezamestnaná, nezúčastňujúca sa na vzdelávaní ani odbornej 

príprave  

NESSE Sieť odborníkov na spoločenské vedy v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy 
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MVO Mimovládne organizácie 

NEWB National Educational Welfare Board (Štátna rada pre vzdelávanie) – 

Írsko 

NMA Nový moderný systém odborného vzdelávania – Cyprus 

NQF Národný kvalifikačný rámec 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OMC Otvorená metóda koordinácie 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (programy na získanie 

počiatočnej odbornej kvalifikácie – Španielsko) 

PSE Verejné služby zamestnanosti 

PISA Program pre medzinárodné hodnotenie študentov 

PLYA Projekt vzdelávania mladých dospelých ľudí – Slovinsko 

p.p Percentuálne body 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (individuálne 

programy na dosiahnutie úspechu v oblasti vzdelávania– Francúzsko) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (program na posilnenie, 

usmerňovanie a podporu – Španielsko) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (projekt proti záškoláctvu – 

Nemecko) 

RAR Réseaux ambition réussite (združenia zamerané na dosiahnutie 

úspechu – Francúzsko) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (sieť osobitnej 

pomoci pre žiakov, ktorí majú problémy – Francúzsko) 

RONI Ukazovateľ rizika NEET – Spojené kráľovstvo 

RSR Réseaux de réussite scolaire (siete na dosiahnutie  úspechu v oblasti 

vzdelávania – Francúzsko) 
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SCP Program dokončenia školskej dochádzky – Írsko 

SDE/ΣΔΕ Škola druhej šance – Grécko 

SEN Osobitné vzdelávacie potreby  

SPHE Spoločenská, osobná a zdravotná výchova – Írsko 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (prípravné odborné 

stredoškolské vzdelávanie – Holandsko) 

VTOS Systém možností odbornej prípravy – Írsko 
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ZHRNUTIE 
Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ 
Väčšina mladých ľudí úspešne zvládne školský systém a prejde k ďalším možnostiam 
vzdelávania či odbornej prípravy alebo do zamestnania. Každý siedmy mladý Európan 
však opúšťa vzdelávací systém bez dosiahnutia zručností alebo kvalifikácií, ktoré sa 
v súčasnosti považujú za nevyhnutné pre úspešný prechod na trh práce a pre aktívnu účasť 
na súčasnom znalostnom hospodárstve. To znamená, že v dnešnej dobe sa približne 
6,4 milióna mladých ľudí v Európe klasifikuje ako osoby, ktoré predčasne ukončia 
školskú dochádzku1. 
 
Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky sa vo väčšine častí Európy znížila. V roku 
2000 dosahovala 17,6 % a odvtedy sa znížila o 3,2 percentuálneho bodu; v súčasnosti je 
miera predčasného ukončenia školskej dochádzky na úrovni 14,4 %. Do roku 2009 osem 
krajín dosiahlo úroveň predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorá je nižšia ako cieľ 
EÚ 10 % (Česká republika, Litva, Luxembursko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko 
a Fínsko). V období rokov 2000 až 2009 zaznamenali krajiny ako Luxembursko, Litva 
a Cyprus podstatné zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. 
 
Pokrok pri dosahovaní cieľa EÚ je však napriek mnohým zásahom v celej Európe 
oveľa pomalší, ako sa predpokladalo a dúfalo. V niektorých krajinách (Španielsko, Malta 
a Portugalsko) predčasne opustí školský systém jeden z troch mladých ľudí. Miera 
predčasného ukončenia školskej dochádzky sa pohybuje v rozsahu od vysokej, takmer 
37 % úrovne na Malte po iba 4,3 % na Slovensku.  
 
Príčiny  
Mladí ľudia, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, pochádzajú z rôzneho prostredia. 
Typickou príčinou predčasného ukončenia školskej dochádzky je proces 
postupného ukončovania dochádzky z osobných, sociálnych, hospodárskych, 
geografických, vzdelávacích alebo rodinných dôvodov. Tieto dôvody môžu byť vo vzťahu k 
vzdelávacím procesom a skúsenostiam vonkajšie alebo vnútorné a zvyčajne sú veľmi 
špecifické pre každého jednotlivca. U mnohých je nespokojnosť výsledkom rôznych 
dôvodov ako zastrašovanie, zlé študijné výsledky, nedostatočné vzťahy s učiteľmi, 
chýbajúca motivácia alebo začlenenie sa do „nesprávnej“ skupiny, kým iní predčasne 
ukončia školskú dochádzku na základe osobných alebo rodinných problémov, ako napríklad 
užívanie návykových látok alebo bezdomovstvo. Podstatnú časť problému je však možné 
pripísať chýbajúcej podpore a usmerneniu, ukončeniu vzdelávania a stredoškolským 
osnovám, ktoré pričasto neposkytujú dostatok možností pre rôzne kurzy, alternatívne 
vyučovanie, možnosti experimentálneho alebo praktického vzdelávania či dostatočnú 
pružnosť.  
 
 
 
 
 

                                                 
1  V EÚ sa za osoby predčasne končiace školskú dochádzku označujú mladí ľudia, ktorí opustia vzdelávací systém 

s najnižšou stredoškolskou kvalifikáciou a nezúčastňujú sa na vzdelávaní a odbornej príprave. Osoby, ktoré 
predčasne ukončili školskú dochádzku, sú preto osoby, ktoré dosiahli iba predškolské, základné, nižšie stredné 
alebo krátke vyššie stredné vzdelanie trvajúce menej ako dva roky (ISCED 0, 1, 2 alebo 3c krátke5) a zahŕňa 
osoby, ktoré dosiahli iba prípravné odborné alebo odborné vzdelanie, ktoré neviedlo k získaniu osvedčenia 
o vyššom strednom vzdelaní. 
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Náklady 
Otázka predčasného ukončenia školskej dochádzky je veľmi dôležitá, pretože je 
základným faktorom, ktorý neskôr v živote prispieva k sociálnemu vylúčeniu. 
Predpovede týkajúce sa kvalifikácií, ktoré budú v budúcnosti v Európe potrebné, naznačujú, 
že osoby, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku, budú môcť získať iba 1 z 10 
pracovných miest. Mladí ľudia, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, majú takisto 
častejšie nižší príjem alebo sú nezamestnaní. Nedostatočné vzdelanie môže byť takisto 
príčinou vysokých verejných a sociálnych nákladov vo forme nižšieho príjmu 
a hospodárskeho rastu, nižších daňových príjmov a vyšších nákladov na verejné služby, 
ako sú zdravotná starostlivosť, trestné súdnictvo a sociálne dávky. 
 
Predčasné ukončovanie školskej dochádzky má v skutočnosti obrovské finančné následky 
a jednotlivcom aj spoločnosti spôsobuje veľké sociálne a hospodárske náklady, pričom 
celoživotné náklady súvisiace s predčasným ukončením školskej dochádzky 
dosahujú jeden až dva milióny EUR na každú osobu, ktorá predčasne ukončí 
školskú dochádzku. Náklady súvisiace s uvedeným vylúčením vypočítali napríklad 
v Holandsku, kde sa celoživotné náklady súvisiace s predčasným ukončením školskej 
dochádzky odhadujú na približne 1,8 milióna EUR2. Vo Fínsku sú ročné náklady na jednu 
osobu, ktorá predčasne ukončí školskú dochádzku, 27 500 EUR, pričom celoživotné náklady 
(40 rokov) presahujú 1,1 milióna EUR3; a vo všeobecnosti sa predpokladá, že tento odhad 
je nižší ako skutočné náklady. Podobne v Írsku sa ročné náklady štátu vo forme dávok 
spolu so stratou daňových príjmov na jedného muža, ktorý predčasne ukončí školskú 
dochádzku, odhadujú na 29 300 EUR, a to dokonca pred zohľadnením nákladov súvisiacich 
so zdravím a trestnou činnosťou4. Mladý človek, ktorý sa vzdeláva o rok dlhšie, môže mať 
dodatočný celoživotný príjem vyšší ako 70 000 EUR5.  
 
Krajina s vysokou úrovňou predčasného ukončenia školskej dochádzky bude mať 
teda problémy so zachovaním vysokej úrovne zamestnanosti a sociálnej 
súdržnosti. Ak sa uvedené vysoké úrovne predčasného ukončenia školskej dochádzky 
zistia v celej Európe, bude pre ňu ťažké konkurovať na svetovom trhu a bude čeliť 
obmedzeniu pri dosahovaní inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, 
ktorý je prioritou stratégie Európa 2020. Vysoká miera predčasného ukončenia školskej 
dochádzky takisto škodí cieľu, ktorým je zabezpečiť, aby sa celoživotné vzdelávanie stalo 
skutočnosťou, a je „mrhaním jednotlivých príležitostí aj spoločenského a hospodárskeho 
potenciálu“6. Zníženie európskej miery predčasného ukončenia školskej dochádzky iba 
o jeden percentuálny bod by pre európske hospodárstvo znamenalo ďalších takmer pol 
milióna potenciálnych kvalifikovaných mladých zamestnancov ročne7. 
 
Preto nie je prekvapujúce, že otázka predčasného ukončenia školskej dochádzky sa 
považuje za hlavnú politickú prioritu nielen v Európe, ale v celom rozvinutom svete. Je 
mimoriadne dôležitá, pretože úroveň vzdelania môže byť na rozdiel od mnohých iných 
                                                 
2  Podľa výpočtov agentúry Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Ministerstvo práce a hospodárstva (2009), Nuoret miehet 
työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 
Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. a McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Inštitút pre 
hospodársky a sociálny výskum, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Európska komisia (2011), Reducing early school leaving. Pracovný dokument útvarov Komisie. Sprievodný 

dokument k návrhu odporúčania Rady o politikách na zníženie prípadov predčasného ukončenia školskej 
dochádzky. [SEK(2011)0096] z 26. januára 2011. 

7  Európska komisia (2011), http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_sk.pdf: kľúčový 
príspevok k stratégii Európa 2020. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 



Štúdia o znižovaní počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

9

charakteristík (ako napríklad rodinné a osobné charakteristiky) ovplyvnené verejnou 
politikou8.  
 
Úloha štúdie 
V posledných rokoch sa zintenzívnila činnosť na európskej úrovni zameraná na zachytenie 
vzdelávania z členských štátov. Napríklad v období štyroch rokov (2006 – 2010) umožnilo 
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) činnosti skupiny pre výmenu 
poznatkov v oblasti prístupu k vzdelaniu a sociálneho začlenenia, ktorá združovala 17 
členských štátov s cieľom preskúmať otázky týkajúce sa predčasného ukončenia školskej 
dochádzky a sociálneho vylúčenia. Činnosť skupiny prispela k vytvoreniu oznámenia 
Komisie o predčasnom ukončení školskej dochádzky9. Pracovný dokument útvarov Komisie, 
ktorý je pripojený k oznámeniu, obsahoval mnoho príkladov politiky, ktoré skupina 
skúmala. Sieť odborníkov na spoločenské vedy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
(NESSE) a Cedefop takisto uverejnili európsku analýzu tejto otázky, pričom správa NESSE 
sa sústredila na preskúmanie literatúry a správa Cedefop na analýzu politík a programov 
v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky, zameraných na usmernenia v Európe. 
 
V tejto súvislosti Európsky parlament zadal v novembri 2010 štúdiu na tému Zníženie 
prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ, ktorú v období piatich mesiacov 
(od decembra 2010 do apríla 2011) vykonávala nezávislá organizácia pre výskum verejnej 
politiky GHK Consulting Ltd. Konečný cieľ tejto štúdie je navrhnúť prípadné budúce 
opatrenia, ktoré by mohli pomôcť členským štátom dosahovať v budúcnosti lepšie 
výsledky v tejto oblasti.  
 
Je dôležité uviesť, že výskumný prístup v rámci tejto štúdie sa od predchádzajúcich 
európskych prieskumov na túto tému odlišuje tým, že umožnil podrobnejšie 
preskúmanie malého počtu štátov a konzultácií so širokou škálou 
zainteresovaných strán v týchto krajinách. Týkalo sa to zástupcov vzdelávacích orgánov, 
učiteľov, rodičov a študentov stredných škôl, ako aj odborníkov pracujúcich s osobami, 
ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, prostredníctvom MVO a projektov zameraných 
na ohrozenú mládež.   
 
Štúdia zahŕňa 27 členských štátov EÚ, obsahuje však podrobnú analýzu deviatich krajín. Sú 
to: Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Fínsko 
a Spojené kráľovstvo (Anglicko).  

Prehľad politických reakcií na predčasné ukončenie školskej 
dochádzky 
Rôzne politické reakcie jednotlivých krajín EÚ na riešenie otázky predčasného ukončenia 
školskej dochádzky sú formované množstvom hodnôt a perspektív, a takisto sú ovplyvnené 
históriou a tradíciami príslušných členských štátov. Okrem toho každý jednotlivec, ktorý 
predčasne ukončí školskú dochádzku, má jedinečnú históriu a nachádza sa v osobitných 
súvislostiach alebo „ekosystéme“. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prispôsobiť reakcie na 
predčasné ukončenie školskej dochádzky jednotlivým prípadom. Preto neexistuje jednotná 
reakcia na otázku predčasného ukončenia školskej dochádzky a v jednotlivých 
členských štátoch možno pozorovať mozaiku politík, programov, projektov a prístupov. 

                                                                                                                                                            
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Brusel, 31.1.2011, KOM(2011)0018 v konečnom 
znení. 

8  Pozri Belfield, C.R. a Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education. A NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 

9  Akčný plán, oznámenie Komisie a pracovný dokument útvarov Komisie o predčasnom ukončení školskej 
dochádzky sú na webovej stránke: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Tieto prístupy je možné zoskupiť do troch všeobecných kategórií: i) reakcie na strategickej 
úrovni; ii) preventívne stratégie a iii) stratégie opätovného začlenenia, ako zobrazuje graf 
1.  
 
Graf 1:  Typológia prístupu členských štátov k otázke predčasného ukončenia 

školskej dochádzky 
REAKCIE NA STRATEGICKEJ ÚROVNI 

Koordinácia politík a opatrení Monitorovanie záškoláctva 
a predčasného ukončenia školskej 
dochádzky (počet a dôvody) 

 
 

PREVENTÍVNE STRATÉGIE 
Cielené prístupy (t. j. zásahy na základe 

oblasti, mentorské vedenie, osobitné 
vyučovanie, finančná podpora pre deti, 
rodiny, systémy včasného varovania, 

podpora prechodu, mimoškolské činnosti 
atď.) 

Systémové/štrukturálne reakcie (t. j. 
školenia učiteľov, reforma osnov, zvyšovanie 

rozsahu povinného vzdelávania, vysoká 
kvalita predškolského vzdelávania, 

usmernenia a poradenstvo, spolupráca 
s rodičmi a komunitami atď.) 

 
 

STRATÉGIE OPÄTOVNÉHO ZAČLENENIA 
Holistické 
podporné 
služby pre 
ohrozenú 
mládež 

Prechodné 
triedy 

Školy druhej 
šance 

Uznanie 
neformálneho 
a informálneho 

vzdelávania 

Príležitosti pre 
praktické (odborné 

a na práci 
založené) 

vzdelávanie 
Zdroj: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Reakcie na strategickej úrovni: zníženie počtu prípadov 
predčasného ukončenia školskej dochádzky prostredníctvom lepšej 
koordinácie a monitorovania 
Výrazne a pozitívne sa zmenil spôsob, akým viaceré členské štáty pristupujú 
k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Dvaja z piatich respondentov (43 %) 
v rámci tejto štúdie uviedli, že v ich krajine existuje „pevný“ záväzok riešiť predčasné 
ukončenie školskej dochádzky, podporený primeranou politikou, financovaním 
a programami. Iba jeden z piatich (20 %) sa domnieval, že úroveň záväzku a investícií je 
„slabá“. 
 
Okrem toho v súčasnosti je viac krajín, ktoré riešia otázku predčasného ukončenia 
školskej dochádzky vo všeobecnejšom politickom rámci, napríklad v rámci politiky 
celoživotného vzdelávania alebo všeobecnejšej stratégie na podporu hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti, čiže uznávajú, že táto otázka má mnoho aspektov a je zložitá. 
Ďalším pozitívnym výsledkom je vytvorenie jasných, komplexných politických 
rámcov v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktoré spájajú kľúčové 
zainteresované strany a programy v jednej hlavnej politike.  
 
Prístup väčšiny krajín k riešeniu otázky predčasného ukončenia školskej dochádzky je 
však stále rozdrobený a nedostatočne koordinovaný, čo spôsobuje zdvojenie 
činnosti a financovania. Priveľa reakcií ešte stále spočíva v časovo obmedzených 
opatreniach založených na konkrétnom projekte alebo cielených iniciatívach zameraných na 
riešenie konkrétneho problému, čo zo strategického ani praktického hľadiska 
neumožňuje pôsobenie v ucelenom spoločnom rámci. Takmer jedna tretina 
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respondentov (31 %) v rámci štúdie uviedla, že úroveň koordinácie politiky v oblasti 
predčasného ukončenia školskej dochádzky je „slabá“ alebo „veľmi slabá“. Skoro polovica 
(45 %) sa domnievala, že politiky v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky sú 
do „určitej“ miery koordinované a že sa vyvíja úsilie o vytvorenie „určitých“ prepojení 
s ostatnými oblasťami politiky, situácia by sa však mohla zlepšiť.  
 
V niektorých prípadoch chýba spolupráca medzi orgánmi v oblasti vzdelávania, sociálnej 
oblasti a v oblasti zamestnanosti, kým v ostatných krajinách je pred dosiahnutím 
súdržnejšieho, spoločného prístupu nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi politikami 
v oblasti vzdelávania a mládeže. Viacero odlišných orgánov vykonáva v niektorých 
súvislostiach podobné programy, čo spôsobuje zrejmé zdvojenie činnosti.  
 
Predčasné ukončenie školskej dochádzky je dôsledkom spojenia viacerých faktorov. 
Medziagentúrna a multidisciplinárna činnosť sa preto považuje za kľúčovú na realizáciu 
spoločnej vízie v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky a mala by prejsť od 
teórie k praxi na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Z tejto štúdie vyplýva, že 
prístupy, ktoré sa zakladajú na skutočnej spolupráci medzi rôznymi agentúrami 
a odborníkmi na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a vzdelávacej úrovni, prispievajú 
k zníženiu miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. Uvedená spolupráca 
a multidisciplinárne prístupy môžu takisto zabezpečiť, aby sa do navrhovania a vykonávania 
politiky a programov na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky zapojili 
rôzne zainteresované strany. Na základe toho je možné prijať k otázke predčasného 
ukončenia školskej dochádzky prístup, ktorý berie do úvahy „celé dieťa“ a rieši celý rozsah 
faktorov, ktoré prispievajú k tejto otázke a majú na ňu vplyv. Je potrebné, aby taká 
spolupráca okrem orgánov z oblasti vzdelávania, mládeže, sociálnej a zdravotnej oblasti 
a oblasti zamestnanosti zahŕňala takisto sociálnych partnerov, rodičov, MVO, oblasť 
mládeže a samotných mladých ľudí. Na to, aby táto spolupráca fungovala a mala 
udržateľný vplyv, musí byť súčasťou hlavných pracovných postupov agentúr 
a ostatných kľúčových zainteresovaných strán, ktoré pracujú s mladými ľuďmi, a nie 
prídavkom vytvoreným činnosťou v rámci projektu. To takisto zahŕňa lepšie využitie 
vplyvu alebo odborných znalostí niektorých zainteresovaných strán, najmä rodičov, 
sociálnych partnerov, oblasť mládeže a MVO. 
 
Výsledky prieskumu v rámci tejto štúdie takisto poukazujú na to, že politika a programy by 
mali byť založené na informáciách z prieskumu a hodnotení (hodnotenia sú oblasťou, ktorá 
sa v súčasnosti zdá slabá), ako aj z analýzy súčasného vývoja. Prieskum by mal brať 
osobitne do úvahy názory študentov, ako aj ostatných zainteresovaných strán. Dvaja 
z piatich respondentov (42 %) v rámci štúdie uviedli, že názory mladých ľudí sa v súvislosti 
s politikami na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky v ich krajine 
nikdy nebrali do úvahy alebo sa brali do úvahy iba zriedka. Okrem toho jeden z piatich 
(18 %) uviedol, že takmer nijaké opatrenia/politiky v tejto oblasti sa nezakladajú na 
spoľahlivých dôkazoch z prieskumu a hodnotenia. 
 
Predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky  
V priveľkom počte prípadov mladí ľudia ukončia vzdelávanie alebo odbornú prípravu 
z dôvodov, ktorým bolo možné predísť. Preto je cieľom preventívnych opatrení riešiť 
predčasné ukončenie školskej dochádzky skôr, ako k nemu dôjde. Tieto opatrenia sú 
zvyčajne hospodárnejšie ako opatrenia na opätovné začlenenie.  
 
Vo všeobecnosti členské štáty uznali, že je nevyhnutné nájsť účinné spôsoby uznania 
a riešenia otázok, ktoré môžu zvýšiť riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky. 
Zároveň vykonávanie uvedených stratégií je v rámci Európy vo veľmi odlišných fázach 
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a druhy reakcií, ktoré jednotlivé krajiny uplatňujú, sú veľmi rozdielne. Vo všeobecnosti sa 
uznáva nevyhnutnosť nájsť rôzne riešenia rozličných úrovní vzdelávacieho systému; svedčí 
o tom napríklad čoraz väčšie uznanie úlohy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 
v stratégiách na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. 
 
Politiky, ktoré prijali členské štáty na odstránenie rizika a predchádzanie predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky, je možné zaradiť do dvoch všeobecných kategórií: 

 cielené politiky a opatrenia: poskytujú osobitnú podporu ohrozeným mladým ľuďom 
tým, že určia jednotlivcov, skupiny jednotlivcov, škôl alebo susedstiev s vyšším 
rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky; 

 politiky a opatrenia s komplexným rozsahom pôsobnosti: ich cieľom je zdokonaliť 
vzdelávací systém pre všetkých, a tak zlepšiť výsledky a znížiť riziko odchodu 
študentov zo vzdelávacieho systému.  

 
Uvedené prístupy sa dopĺňajú, a preto sú obidva potrebné: prostredníctvom cielených 
politík získajú podporu osoby označené za najviac ohrozené, môže sa však stať, že niektorí 
mladí ľudia „prepadnú cez sieť“. Okrem toho uvedené prístupy takisto nemenia kľúčovú časť 
vzdelávacieho systému. Komplexné opatrenia môžu preto riešiť systémové otázky, ktoré 
prispievajú k výskytu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v krajine.  
 
Predmetom dlhodobého zamerania by však mali byť včasné zásahy, ktoré sú 
nevyhnutné na riešenie počiatočných faktorov, ktoré sa postupne hromadia a vedú 
k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Na vykonanie včasného zásahu sú dôležité 
identifikácia, monitorovanie a sledovanie. Systémy včasného varovania v školách 
môžu pomôcť určiť žiakov, ktorým by mohlo hroziť predčasné ukončenie školskej 
dochádzky. Je potrebné, aby boli dostupné pre rôznych poskytovateľov vzdelávania 
a ostatné príslušné zainteresované strany a aby boli medzi nimi prepojené. Včasné 
varovanie je takisto dôležité, pretože opätovné začlenenie môže byť s predlžujúcim sa 
obdobím predčasného ukončenia vzdelávania postupne ťažšie. 
 
Kľúčové prechodné body (prvý až druhý stupeň základných škôl, nižšie stredné až vyššie 
stredné školy) sú rozhodujúce pre osoby, u ktorých existuje pravdepodobnosť predčasného 
ukončenia školskej dochádzky. Niektoré opatrenia na zjednodušenie týchto prechodov 
obsahujú programy spoločníkov alebo tútorov, intenzívne usmernenie zo strany odborníkov 
a intenzívnejšiu komunikáciu medzi učiteľmi na rôznych školách a úrovniach, ako aj uvítacie 
programy alebo programy uvedenia do školy.  
 
Mladí ľudia ohrození predčasným ukončením školskej dochádzky môžu využiť alternatívy 
k tradičným osnovám. Nové kvalifikácie a osnovy by však mali mať v spoločnosti rešpekt 
a mali by poskytovať realizovateľné spôsoby dosiahnutia pokroku. Mohlo by sa 
vyvinúť väčšie úsilie na podporu hodnôt vzdelávania, pokiaľ ide o možnosti príjmu 
a využitia životných príležitostí mladých ľudí, ktorí sú ohrození predčasným ukončením 
školskej dochádzky. 
 
Poradenstvo a usmernenie je dôležité s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia nielen zistili 
vhodné možnosti ďalšieho štúdia a našli motiváciu a sebaistotu zapísať sa do uvedených 
kurzov, ale takisto sa správne rozhodli, pokiaľ ide o ich štúdium (na základe toho sa zníži 
miera predčasného ukončenia vzdelávania z dôvodu nesprávneho výberu študijného 
odboru). Preto je nevyhnutné poskytnúť mladým ľuďom jasné, nestranné a konštruktívne 
poradenstvo, ktoré pomôže zabezpečiť, aby si uvedomili a sami riadili svoje 
možnosti vzdelávania a kariérny postup. Okrem toho mladí ľudia, ktorí sú ohrození 
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predčasným ukončením školskej dochádzky, často čelia mnohým zložitým problémom, na 
riešenie ktorých je potrebná podpora špecializovaného poradcu alebo iný odborný postup. 
Okrem pomoci odborníkov je potrebné, aby sa rodiny a rodičia takisto viac zúčastňovali na 
školských činnostiach. 
 
Je dôležité, aby učitelia mali zručnosti na zapojenie a motivovanie všetkých študentov vo 
svojej triede. Dôležité je školiť učiteľov, aby vedeli určiť a riešiť riziká predčasného 
ukončenia školskej dochádzky a využívať moderné vyučovacie postupy a zručnosti na 
vedenie triedy a budovanie vzťahov. 
 
V rámci prieskumu v Španielsku zameranom na predčasné ukončenie školskej dochádzky 
sa zistilo, že takmer 9 z 10 študentov ukončilo vzdelávanie z dôvodu opakovania ročníka10. 
Preto malý počet žiakov v triede, asistenti učiteľov a dodatočné vyučovanie môžu zabrániť 
tomu, aby jednotliví študenti zaostávali, skôr ako by to malo vážny vplyv na ich školské 
výsledky a zvýšilo sa riziko, že predčasne ukončia vzdelávanie.  
 
V súčasnom hospodárskom kontexte, keď sú verejné rozpočty bezprecedentne 
obmedzované, je dôležité poznamenať, že nie všetky zásahy si vyžadujú značné 
investície. Dôkazy vyplývajúce z tejto štúdie poukazujú na skutočnosť, že na zníženie 
rizika predčasného ukončenia školskej dochádzky je dôležité, aby školské prostredie bolo 
podnetné, pozitívne a podporujúce. Pre mladých ľudí je mimoriadne dôležitý pocit 
spolupatričnosti a vzdelávací vzťah medzi učiteľom a študentom, založený na 
vzájomnej dôvere a rešpekte. Okrem toho možnosti práce učiteľov s cieľovou skupinou, 
zamerané na výmenu skúseností, osvedčených postupov a zručností, môžu byť spôsobom 
šírenia účinných postupov a vzdelávania.  
 
Pokiaľ v spoločnosti neexistuje silná kultúra vzdelávania, môžu byť potrebné opatrenia 
na zapojenie rodičov, zvýšenie ich informovanosti o význame vzdelávania a na 
poskytnutie možností vzdelávania, aby mohli zlepšiť svoje zručnosti.  
 
Mimoškolské činnosti môžu nielen pomôcť študentom nájsť a oživiť ich záujem 
o vzdelávanie, ale takisto im môžu pomôcť obnoviť pozitívny vzťah ku škole a k učiteľom 
a vykonávať činnosti, ktoré môžu posilniť ich sebaúctu a obmedziť frustráciu.  
 
Poskytnutie druhej príležitosti 
Opatrenia na opätovné začlenenie poskytujú mladým ľuďom, ktorí predčasne ukončili bežné 
vzdelávanie, druhú šancu učiť sa alebo získať kvalifikáciu či možnosť alternatívneho 
vzdelávania. Odlišujú sa intenzitou podpory poskytovanej účastníkom v závislosti 
od potrieb ich osobitných cieľových skupín; niektorí mladí ľudia skôr, ako sa opäť 
začlenia do vzdelávania, potrebujú poradenstvo a praktickú podporu pri riešení problémov, 
ako napríklad bezdomovstvo alebo užívanie návykových látok, kým iní majú motiváciu 
vrátiť sa a potrebujú iba druhú šancu, aby študovali.  
 
Každá činnosť zameraná na tých, ktorí už odišli zo školy, sa musí začať procesom 
zapojenia, budovania dôvery a pocitu spolupatričnosti. Takisto by sa mala spájať s veľkými 
očakávaniami, byť štruktúrovaná, bezpečná a náročná. Okrem toho je dôležité uviesť, že 
mnohí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, sa považujú za dospelých a očakávajú, 
že sa s nimi bude tak zaobchádzať. Keď opisujú, čo je pre nich dôležité, opakovane 
uvádzajú slová ako rešpekt a dôvera. 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, s. 119 – 145. 



Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 

14

Cieľom väčšiny opatrení na opätovné začlenenie je poskytnúť alternatívu k bežnému 
vzdelávaniu, a to pokiaľ ide o obsah alebo vyučovanie/spôsoby učenia sa. Iniciatívy 
využívajú rôzne spôsoby poskytovania individuálneho a na študenta zameraného prístupu 
k vzdelávaniu, napríklad prostredníctvom poskytovania usmernení, tútorstva, 
individuálnych vyučovacích plánov alebo riadenia vecí. Spôsoby vyučovania a učenia sa, 
použité v opatreniach na opätovné začlenenie, sú často praktické alebo experimentálne. 
Cieľom iniciatív, ktoré poskytujú intenzívnejšiu podporu, je uplatňovať prístup berúci do 
úvahy celú osobu, a to prostredníctvom riešenia úplného rozsahu potrieb jednotlivca od 
osobných a sociálnych otázok po nedostatky v učení. V skutočnosti osoby, ktoré predčasne 
ukončia školskú dochádzku, môžu mať ďalšie nedostatky v zručnosti a spôsobilosti, ktoré je 
nevyhnutné odstrániť skôr, ako sa zapoja do ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy alebo 
zamestnania. Základné a životné zručnosti – prekračujúce rámec základných schopností 
čítať, písať a počítať, ktorých súčasťou je napríklad aj finančná a zdravotná gramotnosť – je 
takisto možné poskytovať v menších jednotkách alebo zahrnúť do vyučovania iných 
predmetov. 
 
Pružnosť je kľúčová na zabezpečenie toho, aby boli opatrenia na opätovné začlenenie 
prispôsobené ostatným záväzkom mladého človeka, ako napríklad pracovným a rodinným 
úlohám. V rámci multidisciplinárneho prístupu so zmiešanými učiteľskými zbormi alebo na 
základe spolupráce s externými zainteresovanými stranami je možné riešiť úplný rozsah 
potrebnej podpory mladého človeka. Individuálne plány činnosti a jasné postupy do 
budúcnosti, ktoré môžu byť vytvorené z malých vzdelávacích jednotiek, môžu motivovať 
mladých ľudí s nízkou sebaúctou a predchádzajúcimi negatívnymi skúsenosťami 
s formálnym vzdelávaním. V tejto súvislosti sú dôležité nadväzné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa z dlhodobého hľadiska nestratili výsledky dobrej práce 
dosiahnuté prostredníctvom opatrení na opätovné začlenenie.  
 
Je však nevyhnutné, aby medzi službami a podporou, ktoré sú mladým ľuďom dostupné, 
existovala kontinuita, jednotnosť a súdržnosť. V opačnom prípade môžu byť mladí ľudia 
v spleti rôznych služieb zmätení. Prijatý prístup založený na individuálnej organizácii 
prípadov má potenciál ponúknuť jednotnejšie prostriedky na podporu ohrozených mladých 
ľudí ako iné prístupy, ktoré predpokladajú, že mladí ľudia nájdu rôzne služby bez 
akejkoľvek osobitnej podpory. 
 
Výsledky dosiahnuté prostredníctvom opatrení na opätovné začlenenie nie je možné vždy 
preukázať prostredníctvom kvantitatívnych údajov. Preto je nevyhnutné nájsť spôsoby 
merania dočasných výsledkov. Takisto je potrebné navrhnúť rámce na zabezpečenie kvality 
s cieľom zohľadniť kvantitatívne a kvalitatívne opatrenia. 
 
A napokon, veľký podiel činností zameraných na opätovné začlenenie tvoria 
dočasné iniciatívy a projekty. Hoci je predčasné ukončenie školskej dochádzky hlboko 
zakorenenou charakteristikou európskeho systému vzdelávania a odbornej prípravy, zdá 
sa, že činnosti zamerané na opätovné začlenenie často nemajú zmysluplné trvanie ani 
postavenie. Túto skutočnosť je nevyhnutné v budúcnosti riešiť, no zároveň je potrebné 
uznať, že je náročné opakovane realizovať úspešné miestne projekty vo väčšom rozsahu. 
Na vytvorenie regionálnych alebo systémových opatrení je nevyhnutný čas a odhodlanie. 
Ak však vlády uznajú význam opätovného začlenenia mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili 
vzdelávanie, a zaručia podporu úsiliu o opätovné začlenenie na dlhodobom základe, 
je možné dosiahnuť väčšiu súdržnosť, a takisto väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o najlepšie 
postupy, normy, odbornú prípravu a potrebnú podporu študentov a vyučujúcich.  
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Zhrnutie účinného postupu na zníženie miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky 

V rámci obidvoch (preventívnych a reintegračných politík a opatrení) existujú štyri 
všeobecné charakteristiky, ktoré určujú strategický úspech. Sú to: 

 uznanie problému a odhodlanosť po prvé zmierniť ho a, ak je to možné, predísť mu 
a po druhé opätovne začleniť do vzdelávania osoby, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku; 

 integrované strategické plánovanie, vykonávanie politiky a poskytnutie služieb 
a primeranej a účinnej podpory osobám, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, aj osobám, ktoré s nimi pracujú; 

 kreativita, inovácie, pružnosť a ochota vykonať zmeny zo strany tvorcov politík 
a odborníkov a najmä prístup zameraný na riešenie jednotlivých dilem, ktorým čelia 
osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, a osoby, ktorým hrozí 
predčasné ukončenie školskej dochádzky; 

 všeobecný prístup k poskytovaniu služieb (v školách aj mimo nich), ktorý:  
 osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, ich rodinám, 

rovesníkom a spoločenstvám vyjadruje súcit a rešpekt a predstavuje pre nich 
výzvu a veľké očakávania; 

 podporuje študentov a presadzuje pocit spolupatričnosti; 
 je jasný, súdržný, komplexný a jednotný a je založený na činnosti viacerých 

agentúr; a 
 je včasný, bdelý, pohotový, orientovaný na výsledky a hospodárny. 

 
Opatrenia na úrovni EÚ na zníženie miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky 
Skutočnosť, že EÚ uznala naliehavú potrebu riešiť problém predčasného ukončenia 
školskej dochádzky, je vyjadrená prostredníctvom rôznych strategických politických 
vyhlásení, ktorými sa zriaďuje európsky rámec činností a cieľov, ako aj finančná 
a organizačná podpora členským štátom. Lisabonská stratégia zaviedla súbor piatich 
referenčných hodnôt vrátane hodnoty, ktorá sa týka zníženia európskeho priemeru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 % do roku 2010. Tento cieľ však nebol 
splnený, a preto bol v máji 2009 opäť prijatý na 2 941. zasadnutí Rady pre vzdelávanie, 
mládež a kultúru. V júni 2010 najvyšší predstavitelia európskych krajín a predsedovia vlád 
prijali stratégiu Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Cieľ znížiť mieru 
predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 % bol ako silné posolstvo pre členské 
štáty jedným z hlavných cieľov podporujúcich túto stratégiu. Členské štáty sa 
dohodli na úsilí o dosiahnutie 10 % cieľa prostredníctvom strategických rámcov pre 
spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET2010 a ET2020).  
 
Tento problém takisto zdôraznila Komisia v niekoľkých oznámeniach o vzdelávaní 
a odbornej príprave. Najdôležitejšia je skutočnosť, že Komisia nedávno uverejnila 
oznámenie o boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a návrh odporúčania 
Rady o politikách na zníženie prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky11.  
 
EÚ v rámci európskej stratégie zamestnanosti (EES) takisto zdôraznila, že je dôležité 
zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia opustili vzdelávací systém s dostatočnými zručnosťami na 

                                                 
11  Akčný plán, oznámenie Komisie a pracovný dokument útvarov Komisie o predčasnom ukončení školskej 

dochádzky sú uvedené na webovej stránke: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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vstup na trh práce. V usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov sa 
zdôrazňuje nevyhnutnosť podstatne znížiť počet mladých ľudí, ktorí predčasne opustia 
vzdelávací systém. Politiky Európskej komisie v oblasti mládeže takisto vyzdvihli 
význam rozvoja príležitostí pre neformálne vzdelávanie ako jedno z mnohých opatrení na 
riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky. 
 
Všeobecné strategické politické vyhlásenia EÚ sa prejavili v mnohých činnostiach. Priority 
určené pre programové obdobie rokov 2000 – 2006 a 2007 – 2013 Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) vyjadrujú skutočnosť, že Komisia a členské štáty uznali nevyhnutnosť riešiť 
tento problém prostredníctvom modernizácie vzdelávacích systémov a osnov. Program 
celoživotného vzdelávania takisto poskytuje členským štátom príležitosti vytvárať 
a vykonávať opatrenia v tejto oblasti. Ročné strategické priority programu celoživotného 
vzdelávania už mnoho rokov zdôrazňujú význam podpory ohrozenej mládeže, napríklad 
prostredníctvom rozvoja nových možností zameraných na príležitosti v rámci druhej šance, 
lepšieho využitia IKT s cieľom motivovať študentov a umožniť im opäť sa začleniť do 
vzdelávania a motivovať rodičov a umožniť im užšiu účasť na vzdelávaní ich detí.  
 
Takisto sa podporili príležitosti pre zástupcov členských štátov, MVO, sociálnych partnerov 
a odborníkov zo škôl a vzdelávacích inštitúcií, zamerané na výmenu skúseností. Napríklad 
kľúčové zainteresované strany zo 17 krajín mali v období štyroch rokov (2006 – 2010) 
príležitosť porovnávať politiky na zníženie úrovne predčasného ukončenia školskej 
dochádzky a príslušné postupy v rôznych mestách a krajinách v Európe (v rámci činností 
skupiny pre výmenu poznatkov v oblasti prístupu k vzdelaniu a sociálneho začlenenia). 
Program študijného pobytu takisto podporuje študijné pobyty pre praktikantov a tvorcov 
politík v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky. Ostatné programy týkajúce sa 
predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktoré riadi Generálne riaditeľstvo pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), ako napríklad Európska 
agentúra pre sledovanie zamestnanosti (EEO), program vzájomného učenia v rámci 
Európskej stratégie zamestnanosti (MLP) a dialóg medzi verejnými službami zamestnanosti, 
takisto podporujú výmenu skúseností v tejto oblasti medzi členskými štátmi.  
 
Vytvorenie spoločných európskych nástrojov pre vzdelávanie a odbornú prípravu, 
ako napríklad európsky kvalifikačný rámec (EQF), takisto prispelo k podpore reformy na 
vnútroštátnej úrovni. Napríklad európsky kvalifikačný rámec povzbudil členské štáty, aby 
sa usilovali o zavedenie svojich vlastných národných kvalifikačných rámcov, ktoré vymedzia 
úrovne vzdelávania, pokiaľ ide o výsledky vzdelávania. Ak sa kvalifikácie vymedzia týmto 
spôsobom, je možné rozdeliť ich do jednotiek, to znamená, že jednotlivci môžu postupne 
zhromažďovať vzdelávacie jednotky na získanie kvalifikácie. Pre osoby, ktoré predčasne 
ukončili školskú dochádzku a ktoré v rámci svojho obdobia vzdelávania už možno dokončili 
časť kvalifikácie, je to príležitosť zúčastniť sa na prispôsobenom vzdelávaní s cieľom 
odstrániť nedostatky vo svojich znalostiach namiesto toho, aby kurz opakovali v úplnom 
rozsahu. Vzdelávanie v jednotkách môže takisto viac motivovať jednotlivcov s nízkou 
sebadôverou a viesť k pocitu úspechu po každom dokončení vzdelávacej jednotky.  
 
Rovnako dôležité zavedenie európskeho kvalifikačného rámca a príslušných národných 
kvalifikačných rámcov naznačuje posun dôrazu v oblasti vzdelávania a odborných 
kvalifikácií z merania vzdelávacích „vstupov“ (účasť na kurze odbornej prípravy, účasť na 
vzdelávacej skúsenosti) k „výsledkom“ dosiahnutých v učení (rozvoj znalostí alebo 
zručností). To znamená, že kvalifikačné rámce sa môžu takisto použiť na podporu 
uznávania neformálneho a informálneho vzdelávania, ktoré je samo osebe potenciálnym 
prostriedkom na podporu osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, 
prostredníctvom možnosti uznať zručnosti a spôsobilosti, ktoré získali mimo školského 
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prostredia, napríklad na pracovisku alebo doma. 
 
Nakoniec hlavná iniciatíva Mládež v pohybe v rámci stratégie Európa 2020 nedávno 
stanovila rámec zamestnanosti mládeže založený na mnohých prioritách pre zníženie 
nezamestnanosti mládeže a zlepšenie vyhliadok v oblasti zamestnanosti mládeže a jednou 
z nich je podpora ohrozenej mládeže.  
 
Vnímané výsledky činností na úrovni EÚ 
Zdá sa12, že na vnútroštátne (a regionálne) úsilie o zníženie miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky má vplyv viacero rôznych opatrení Komisie tzv. 
mäkkého práva. Zainteresované strany z členských štátov sa domnievajú, že európske 
financovanie (najmä ESF) a jasné referenčné hodnoty týkajúce sa predčasného ukončenia 
školskej dochádzky, ktoré umožňujú krajinám porovnávať svoje výsledky, majú 
mimoriadne dôležitý vplyv na vnútroštátne (a regionálne) úsilie o zníženie miery 
predčasného ukončenia školskej dochádzky.  
 
Všetky príslušné členské štáty potvrdili, že na financovanie činnosti zameranej na 
predchádzanie zlyhaniu v škole a opätovné začlenenie osôb, ktoré predčasne ukončili 
vzdelávanie, sa použilo spolufinancovanie z ESF; mnohí v skutočnosti považovali ESF 
za najúčinnejší nástroj EÚ s najväčším vplyvom. Príklady činností financovaných z ESF 
zahŕňajú zavedenie odlišných osnov, triedy pre žiakov s osobitnými potrebami, druhé 
šance, systémy včasného varovania a monitorovania dochádzky, príležitosti na sociálne 
začlenenie a začlenenie na trhu práce a zlepšenie zabezpečenia existujúceho usmernenia 
a poradenstva.  
 
ESF je dôležitý najmä pri podpore vytvárania vnútroštátnych prístupov k riešeniu 
otázky predčasného ukončenia školskej dochádzky. To znamená, že zvyčajne bolo 
želanie riešiť túto otázku „vnútorné“, ESF však poskytol finančné prostriedky na počiatočné 
činnosti. Členské štáty však žiaľ v niektorých prípadoch nezabezpečili udržateľné 
financovanie svojho prístupu v rámci politiky na zníženie miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky a naďalej sa spoliehajú na ESF. Takisto je nevyhnutné primerane 
vymedziť a zamerať činnosti financované z ESF na základe presného hodnotenia rozsahu 
a charakteru problému, ktorý existuje na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 
 
Ďalší prínos európskeho financovania (všetky oblasti), ktorý uviedli niektoré zainteresované 
strany, spočíval v tom, že podporilo rozvoj kultúry monitorovania a hodnotenia, aj keď sa 
všeobecne uznáva, že v tejto súvislosti je stále nevyhnutné ďalšie zlepšenie. 
V budúcnosti je dôležité zamerať financovanie z EÚ na činnosti, ktoré môžu mať udržateľný 
vplyv na životy mladých ľudí a pracovné postupy kľúčových zainteresovaných strán (orgány 
a školy). 
 
Hoci je medzi niektorými zainteresovanými stranami informovanosť o referenčnej hodnote 
10 % úrovne predčasného ukončenia školskej dochádzky rôzna, celkom 61 % 
zainteresovaných strán, ktoré sa ako respondenti zúčastnili na tejto štúdii, 
uviedlo, že referenčná hodnota mala (určitý alebo podstatný) vplyv na ich tvorbu 
politík. Iba 18 % respondentov uviedlo, že nemala nijaký vplyv. V niektorých krajinách 
prispela k zvýšeniu záujmu o túto otázku, k jej posúdeniu a vymedzeniu. Častejšie 
prispieva k posilneniu a zachovaniu vnútroštátneho zamerania na túto otázku, keďže vo 
väčšine krajín ju už uznali ako dôležitú politickú prioritu ešte pred prvým zavedením 
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referenčnej hodnoty. Takisto sa používa ako referenčná hodnota na prípadné meranie 
pokroku v krajine. V niektorých prípadoch tento faktor spôsobil „tlak zo strany partnerov“ 
konať v tejto oblasti, pretože nechcú zaostávať za ostatnými krajinami. O tejto referenčnej 
hodnote takisto informovali médiá v mnohých krajinách, čím sa zvýšil tlak na niektoré 
vlády, aby konali. To sa považovalo za pozitívny výsledok. Zároveň je dôležité uviesť, že 
tento tlak sa v niektorých krajinách vníma intenzívnejšie ako v iných.  
 
Vo všeobecnosti sa respondenti v niektorých členských štátoch domnievajú, že chýba 
dôkaz, ktorý by preukázal, či ostatné európske činnosti, nástroje a programy majú vplyv na 
politiky na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky v ich krajine13.  
 
V súvislosti s budúcnosťou sa očakáva, že referenčná hodnota stratégie Európa 2020, 
pokiaľ ide o mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, prispeje 
k ďalšiemu posilneniu dôležitosti tejto otázky a zachovaniu jej mimoriadneho 
významu. Predpokladá sa, že požiadavka, aby členské štáty stanovili svoje vlastné ciele, čo 
sa týka miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, a začatie európskeho semestra 
budú mať pozitívny vplyv na program zníženia miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky. Viaceré krajiny v posledných rokoch takisto stanovili ambicióznejšie ciele. 
 
Hlavné odporúčania 
Táto štúdia poskytuje prehľad súčasnej situácie v Európe v súvislosti s otázkou 
predčasného ukončenia vzdelávania, a to na základe posúdenia politík a opatrení vo 
všetkých členských štátoch a podrobnejšieho výskumu v deviatich krajinách zahrnutých do 
prípadovej štúdie. Na základe tejto štúdie je možné určiť niektoré oblasti politiky 
a opatrenia, ktoré je potrebné posilniť, alebo kde je nevyhnutné odstrániť nedostatky. 
Uvádzajú sa ďalej v texte.  
Na základe zistení našej štúdie odporúčame, aby Európska komisia: 

 propagovala v členských štátoch chápanie predčasného ukončenia školskej 
dochádzky ako zložitého javu, ovplyvneného súborom vzdelávacích, individuálnych 
a sociálno-hospodárskych faktorov;  

 pokračovala v monitorovaní výsledkov v rozsahu a pôsobnosti javu predčasného 
ukončenia školskej dochádzky na rôznych úrovniach vzdelávania v členských 
štátoch. Stanovenie cieľov môže prispieť k zachovaniu mimoriadneho významu tejto 
otázky; 

 naďalej spolufinancovala možnosti členských štátov na reformu a zdokonalenie 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu lepšie vyhovieť potrebám 
ohrozenej mládeže. Pokiaľ ide o financovanie, je potrebné posúdiť nasledujúce 
opatrenia: 
 zabezpečiť, aby sa financovanie zameralo na dosahovanie trvalo udržateľných 

výsledkov, to znamená činnosti, ktorých výsledkom je trvalá zmena 
pracovných postupov orgánov na rôznych úrovniach, namiesto veľkého počtu 
nových projektov najmä v krajinách, kde sa už vykonáva mnoho pilotných 
činností; 

                                                                                                                                                            
12  Je dôležité uviesť, že „výsledky“ v tejto časti správy sa nezakladajú na formálnom hodnotení činností Európskej 

komisie v tejto oblasti. Zakladajú sa na tom, ako respondenti vnímajú tento problém, a na informáciách 
z literatúry. 

13  Je dôležité uviesť, že úradníci, ktorí sú priamo spojení s mnohými z týchto činností, neboli respondentmi 
v rámci tejto štúdie – názory sa zakladajú iba na stanoviskách respondentov, ktorí pracujú na programe na 
zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky v deviatich krajinách, ktoré boli zahrnuté do štúdie. 
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 európske spolufinancované činnosti na zníženie miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky je potrebné vykonávať na základe primeranej analýzy 
súčasnej situácie a očakávaných alebo plánovaných výsledkov; 

 na riešenie otázky predčasného ukončenia školskej dochádzky sa vyžaduje 
multidisciplinárny prístup, a preto by EÚ mohla uvažovať o možnosti stanoviť 
ho ako podmienku financovania opatrení podporujúcich zásahy v záujme 
riešenia predčasného ukončenia školskej dochádzky v členských štátoch, 
keďže prekračujú hranice rôznych odvetví (t. j. odvetvie vzdelávania, 
zamestnanosti, sociálnych vecí a mládeže); 

 financovanie by mohlo byť zamerané na presnejšie cielené alebo určené 
činnosti alebo skupiny priorít v rámci dostupných programov financovania 
(t. j. ESF, program celoživotného vzdelávania);  

 naďalej posilňovala horizontálnu spoluprácu a výmenu skúseností a osvedčených 
postupov medzi členskými štátmi (medzi tvorcami politík a odborníkmi) týkajúcich 
sa opatrení na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a na 
opätovné začlenenie mladých ľudí do užitočných činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy. To bude znamenať rozšírenie pracovných skupín a zlepšenie 
príležitostí na partnerské vzdelávanie prostredníctvom ich väčšieho zamerania na 
ciele;  

 naďalej zhromažďovala dôkazy a propagovala sociálno-hospodársky prínos 
predchádzania predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (napríklad 
prostredníctvom podpory výskumu krátkodobého a dlhodobého vplyvu nákladov 
súvisiacich s predčasným ukončením školskej dochádzky) a úspešné prístupy 
k riešeniu tejto otázky v rôznych súvislostiach. Napríklad je možné zaviesť on-line 
stredisko pozorovania osvedčených postupov ako centrálne miesto na 
zhromažďovanie úspešných vzorov politík a postupov, ktoré by sa mohli spájať 
s pracovnými skupinami, sieťami a programami partnerského vzdelávania; 

 nabádala členské štáty, aby investovali do lepšieho monitorovania osôb, ktoré 
predčasne ukončili školskú dochádzku. Systémy včasného varovania môžu byť veľmi 
účinné. 

 
Pokiaľ ide o politiky a stratégie na zníženie miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky, odporúčame, aby vnútroštátne/regionálne(/miestne) orgány: 

 zabezpečili, aby mali k dispozícii ucelenú, koordinovanú stratégiu na riešenie tejto 
otázky;  

 pravidelne skúmali stratégiu s cieľom ubezpečiť sa, že politiky a ustanovenia sú 
primerané súčasnému kontextu a potrebám;  

 vytvorili a vykonávali politiky na zníženie miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky v úzkej súčinnosti so všeobecnejšími politikami, ktoré ovplyvňujú životy 
detí a mladých ľudí;  

 zabezpečili, aby tvorcovia politík a ostatní tvorcovia rozhodnutí boli informovaní 
o nákladoch a následkoch predčasného ukončenia školskej dochádzky; vylúčenie zo 
vzdelávania sa príliš často spája s iným vylúčením (napr. sociálnym vylúčením, 
zdravotnými problémami, účasťou na trestnej činnosti, nečinnosťou, 
nezamestnanosťou); 

 menej sa zameriavali na prístupy k otázke predčasného ukončenia školskej 
dochádzky, ktoré sa spoliehajú na veľký počet projektov zaoberajúcich sa touto 
otázkou v malom rozsahu a s krátkodobým financovaním. Namiesto toho by mali 
zabezpečiť, aby bolo riešenie otázky predčasného ukončenia školskej dochádzky 
súčasťou úsilia o zlepšenie kvality vzdelávania pre všetkých, spolu s cielenými 
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prístupmi k podpore najohrozenejších osôb. Uvedené stratégie sa musia vzťahovať 
na školy poskytujúce všeobecné a odborné vzdelanie a musia byť prispôsobené 
miestnym, regionálnym a vnútroštátnym podmienkam; 

 dlhodobo sa zamerali na predchádzanie a včasné zásahy, aj keď je vždy potrebná 
kombinácia preventívnych a reintegračných opatrení. Prevencia môže byť 
mimoriadne účinná (aj pokiaľ ide o hospodárnosť) a včasné zásahy sú dôležité, 
pretože opätovné začlenenie môže byť s predlžujúcim sa obdobím predčasného 
ukončenia vzdelávania postupne náročnejšie; 

 zabezpečili, aby sa zistenia prieskumu, monitorovania a hodnotenia brali do úvahy 
a aby sa podľa nich konalo, aby sa účinné politiky na zníženie miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky zakladali na dôkaze o faktoroch, ktoré spôsobujú 
predčasné ukončenie školskej dochádzky, ako aj na objasnení počtu a profilu osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku; 

 zabezpečili, aby boli hybnou silou politík na zníženie miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky potreby mladých ľudí, a nie inštitucionálne alebo systémové 
potreby; je nevyhnutné, aby stredobodom spoločnej vízie riešenia tejto otázky bol 
mladý človek. To je možné uskutočniť napríklad prostredníctvom zabezpečenia 
zmysluplných konzultácií s mladými ľuďmi a organizáciami/odborníkmi, ktorí pracujú 
s ohrozenou mládežou, o politikách, ktoré majú na nich vplyv;  

 takisto je dôležité zabezpečiť lepšiu účasť rodičov na vzdelávacom procese. Postupy 
a nástroje určené na dosiahnutie účasti rodičov ohrozených študentov a zvýšenie ich 
povedomia o význame vzdelávania by sa mali využívať spoločne so školami. 

 
V súvislosti s rozdelením zodpovedností odporúčame, aby 
vnútroštátne/regionálne/miestne orgány: 

 na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni realizovali medziagentúrnu 
a multidisciplinárnu činnosť; predčasné ukončenie školskej dochádzky je dôsledkom 
kombinácie faktorov a túto otázku nemôžu vyriešiť iba vzdelávacie orgány. 
Medziagentúrna činnosť preto môže byť hospodárnejšia, ak sa zabráni prekrývaniu 
a zdvojeniu úsilia, a môže prispieť k zaisteniu, aby ani jedno dieťa a ani jeden mladý 
človek neprepadli cez sieť;  

 uvažovali o udelení celkovej zodpovednosti za koordináciu činnosti na riešenie 
otázky predčasného ukončenia školskej dochádzky jednej strane. Je však potrebné, 
aby sa tento koordinátor zaviazal k spolupráci s orgánmi z oblasti vzdelávania, 
mládeže, sociálnej a zdravotnej oblasti a oblasti zamestnanosti, takisto so 
sociálnymi partnermi, rodičmi, MVO, s oblasťou mládeže a so samotnými mladými 
ľuďmi; 
poskytli financovanie a vyhradili čas, keď sa ešte nevykonáva medziagentúrna 
a multidisciplinárna činnosť, s cieľom zabezpečiť začlenenie prístupu založeného na 
spolupráci do bežnej praxe (namiesto činností zameraných na projekty); 

 posilnili spojenia s mládežníckymi a študentskými organizáciami a MVO, ktoré 
pracujú so zraniteľnými skupinami a sociálnymi partnermi. Spolupráca so sociálnymi 
partnermi môže zvýšiť citlivosť trhu práce na vzdelávanie, kým rozsiahla činnosť 
MVO, mentorov a skupín spoločenstva môže prispieť k určeniu a dosiahnutiu skupín, 
ktorým je najťažšie pomôcť. Taktiež nemožno podceniť význam partnerskej podpory. 
Je potrebné naďalej podporovať činnosti v oblasti mládeže a študentov zamerané na 
mladých ľudí v mimoškolských súvislostiach, takisto však môžu byť dôležitou 
súčasťou podpory programu na dokončenie vzdelania;  
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 zvážili, kde je to vhodné, možnosť poskytnúť školám a miestnym partnerom väčšiu 

samostatnosť, aby našli svoje vlastné riešenia a aby splnili potreby mladých ľudí, 
ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky alebo ktorí ju už ukončili. 
Musí to však byť vyvážené účinným monitorovaním a zodpovednosťou.  

Hlavná správa tejto štúdie poskytuje úplný prehľad rôznych opatrení, ktoré prijali 
členské štáty s cieľom riešiť problém predčasného ukončenia školskej dochádzky, 
a zaoberá sa ich úspechmi a obmedzeniami. V súvislosti s praktickým vykonávaním 
opatrení na riešenie otázky predčasného ukončenia školskej dochádzky vzniklo mnoho 
osobitných oblastí, ktorým treba venovať pozornosť. Odporúčame, aby 
vnútroštátne/regionálne/miestne orgány venovali osobitnú pozornosť 
nasledujúcim otázkam: 

 preskúmaniu stredoškolských osnov s cieľom zabezpečiť, aby sa dostatočne 
prispôsobili jednotlivcom a poskytovali pružné spôsoby vzdelávania a individuálne 
učebné plány, ktoré spĺňajú potreby študentov, pokiaľ ide o obsah (akademický 
a odborný) a spôsoby učenia. Zároveň je potrebné poskytnúť učiteľom primerané 
príležitosti na ďalší odborný rozvoj s cieľom zabezpečiť ich zručnosti pracovať 
s novými spôsobmi vyučovania a učenia; 

 posúdeniu možnosti poskytovať doplnkové vyučovanie (individuálne alebo v malých 
skupinách) ako spôsob zníženia počtu študentov, ktorí musia opakovať ročník, 
a pomoc, ktorá zabráni jednotlivým študentom zaostávať, skôr ako tieto faktory 
budú mať vážny vplyv na ich študijné výsledky a zvýšia riziko, že predčasne ukončia 
vzdelávanie; 

 nevyhnutnosti podporiť význam podnetného, pozitívneho a podporujúceho školského 
prostredia pri znižovaní rizika predčasného ukončenia školskej dochádzky. Pre 
mladých ľudí je mimoriadne dôležitý pocit spolupatričnosti a vzdelávací vzťah medzi 
učiteľom a študentom, založený na vzájomnej dôvere a rešpekte;  

 propagácii lepšieho zhromažďovania údajov súvisiacich s predčasným ukončením 
školskej dochádzky a systémami monitorovania absencie, pretože môžu prispieť 
k rozvoju cielenej politiky a fungovať ako systémy včasného varovania, ktoré školám 
a orgánom umožňujú včas zasiahnuť a znížiť tak riziko vylúčenia; 

 potrebe spojiť vzdelávanie/odbornú prípravu s pracovným svetom, napr. 
prostredníctvom pracovných skúseností, mentorského vedenia a systémov 
odborného vzdelávania na základe vzdelávania na pracovisku. To môže u mladých 
ľudí viesť k zvýšeniu vnímania dôležitosti a hodnoty ich vzdelania a zlepšiť ich 
možnosť zamestnania;  

 dostupnosti a kvalite poradenstva (psychologická a emocionálna podpora) 
a profesijného poradenstva na školách a vo vzdelávacích inštitúciách; 

 zabezpečeniu primeranej odbornej prípravy, podpory, motivácie a právomoci 
učiteľov, riaditeľov škôl, poradcov a ostatných odborníkov pracujúcich s osobami, 
u ktorých sa predpokladá predčasné ukončenie alebo ktoré už ukončili školskú 
dochádzku. To je možné dosiahnuť: 
 investovaním do počiatočnej aj pokračujúcej odbornej prípravy učiteľov 

s cieľom zabezpečiť zručnosti a spôsobilosť učiteľov a riaditeľov škôl zaoberať 
sa ohrozenou mládežou; 

 zabezpečením, aby učitelia a ostatní odborníci považovali mladých ľudí za 
jedinečné osobnosti, a nie za problematické alebo neschopné osoby; a 

 podporovaním veľkých očakávaní v oblasti vzdelávania pre všetkých – 
očakávania učiteľov by sa nemali odlišovať od očakávaní študentov 
zo znevýhodneného prostredia; 
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 zlepšeniu prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti 
s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň znalostí detí začínajúcich školskú dochádzku; 

 pozornosti, ktorú je potrebné venovať študentom v prechodných bodoch z jednej 
úrovne vzdelávania na druhú s cieľom zabezpečiť, že tieto prechody budú 
bezproblémové (aby to bolo možné, je nevyhnutná spolupráca a komunikácia 
s ostatnými školami a orgánmi); 

 zabezpečeniu toho, aby podpora zo strany inštitúcií poskytujúcich odbornú prípravu 
a vzdelávanie postačovala na plnenie potrieb cieľovej skupiny študentov; 

 potrebe vytvoriť súbor opatrení na opätovné začlenenie vrátane opatrení, ktoré pri 
riešení mnohých problémov osôb s komplexnými potrebami uplatňujú prístup, ktorý 
berie do úvahy celú osobu.  


