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SEZNAM ZKRATEK 

ALJ Action locale pour jeunes (sdružení pro pomoc místním mladým 

lidem), Lucembursko 

Cedefop Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (akční plán pro rovnost 

příležitostí ve školách), Irsko 

DG EAC Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu 

DG EMPL Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začlenění 

E2C Écoles de la 2eme Chance (školy „druhé šance“), Francie 

ECEC Předškolní vzdělávání a péče 

EEO Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti 

EES Evropská strategie zaměstnanosti 

EMA Educational Maintenance Allowance (státní příspěvek středoškolským 

studentům ze znevýhodněného prostředí), Spojené království 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (projekt 

dlouhodobé studie efektivity předškolního vzdělávání), Spojené 

království  

EQF Evropský rámec kvalifikací 

ESF Evropský sociální fond 

ESL předčasné ukončení docházky/osoby, které předčasně ukončily školní 

docházku 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (povinné středoškolské vzdělání), 
Španělsko 
 

ESRI Economic and Social Research Institute (institut pro výzkum v 

hospodářské a sociální oblasti), Irsko 



Tematická sekce B: Strukturální politika a politika soudržnosti 
____________________________________________________________________________________________ 

 4  

E&T Obecné a odborné vzdělávání 

ET2010  strategický rámec v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na rok 

2010 

ET2020 evropský strategický rámec v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

na rok 2020 

HDP Hrubý domácí produkt 

ISCED Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 

(I)VET (Počáteční) odborné vzdělávání 

JCSP Junior Certificate School Programme (program usnadňující získání 

školního diplomu), Irsko 

JSA Jobseekers Allowance (příspěvek v nezaměstnanosti), Irsko a 

Spojené království 

LCA Leaving Certificate Applied (maturitní vzdělání s praxí), Irsko 

LFS průzkum pracovních sil 

LGBT lesbické ženy, homosexuálové, bisexuálové a transsexuálové 

LLP Program celoživotního učení 

LOE Ústavní zákon o vzdělávání, Španělsko 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (střední odborné vzdělávání), 

Nizozemsko 

MGI Mission générale d'insertion (program sociální integrace), Francie 

MLP program vzájemného učení 

MS členské státy 

NEET lidé, kteří nemají zaměstnání, nestudují ani neprochází odbornou 

přípravou  

NESSE síť expertů v oblasti sociálních aspektů vzdělávání a odborné přípravy

NGO Nevládní organizace 
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NEWB National Educational Welfare Board (národní rada pro rozvoj 

vzdělávání), Irsko 

NMA Nový moderní učňovský program, Kypr 

NQF Národní rámec kvalifikací 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OMC Otevřená metoda koordinace 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (programy zaměřené 

na úspěšné pracovní a studijní uplatnění mladých lidí, kteří 

nedokončili středoškolské vzdělávání), Španělsko 

PES Úřad práce 

PISA Program pro mezinárodní hodnocení studentů 

PLYA Projektové vzdělávání pro mladé, Slovinsko 

p.p procentní body 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (individuální program, 

jehož cílem je pomoci studentům k úspěšnému dokončení studií), 

Francie 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (program pro posílení, 

poradenství a podporu, jehož cílem je zlepšit úspěšnost studentů), 

Španělsko 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (projekt zaměřený proti záškoláctví), 

Německo 

RAR Réseaux ambition réussite (síť mateřských, základních a středních 

škol zaměřených na úspěch studentů), Francie 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (organizace 
specializovaných asistentů pro studenty s vážnými problémy), 
Francie 
 

RONI Risk of NEET indicator (ukazatel míry ohrožení, že se lidé octnou 

v situaci, kdy nebudou mít zaměstnání, nebudou studovat ani 
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procházet odbornou přípravou), Spojené království 

RSR Réseaux de réussite scolaire (sítě zaměřené na úspěch studentů ve 

škole), Francie 

SCP School Completion Programme (program pro dokončení školní 

docházky), Irsko 

SDE/ΣΔΕ školy „druhé šance“, Řecko 

SEN speciální vzdělávací potřeby  

SPHE Social, Personal and Health Education (vzdělávání v oblasti sociální, 

osobnostní a zdravotní), Irsko 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (střední přípravné 

odborné vzdělávání), Nizozemsko 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (systém, který umožňuje 

dospělým získat další vzdělání), Irsko 
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SHRNUTÍ 
Míra předčasného ukončování školní docházky v EU 
Většina mladých lidí úspěšně zdolá systém vzdělávání a přejde do dalších úrovní 
vzdělávání, do odborné přípravy nebo do zaměstnání. Avšak jeden ze sedmi mladých 
Evropanů opouští vzdělávací systém, aniž by získal kvalifikaci či dovednosti, které jsou 
v současné době pokládány za nezbytné pro úspěšný přechod na trh práce a pro aktivní 
účast v dnešní znalostní ekonomice. V současné době je tedy v Evropě přibližně 6,4 
milionů mladých lidí, o nichž lze říci, že předčasně ukončili školní docházku1. 
 
Ve většině evropských regionů došlo k poklesu míry tohoto jevu. V roce 2000 to bylo 
17,6 % a současná míra je o 3,2 procentního bodu nižší – tedy 14,4 %. V období do roku 
2009 dosáhlo osm států úrovně, která je nižší než evropský cíl 10 % (Česká republika, 
Litva, Lucembursko, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko). V Lucembursku, 
Litvě a na Kypru byl v letech 2000 až 2009 zaznamenán významný pokles míry 
předčasného ukončování školní docházky. 
 
Přes celou řadu opatření, která byla v celé Evropě uplatněna, byl pokrok v plnění 
evropského cíle mnohem pomalejší, než se očekávalo a než bychom si přáli. V 
některých státech (Španělsko, Malta a Portugalsko) školní docházku předčasně ukončí až 
jeden ze tří mladých lidí. Míra výskytu tohoto jevu se v různých oblastech velmi liší, od 
téměř 37 % na Maltě po pouhých 4,3 % na Slovensku.  
 
Příčiny  
Mladí lidé, kteří nedokončí školní docházku, pocházejí z různých prostředí. Předčasné 
ukončení školní docházky je obvykle proces postupného stahování se z docházky, 
jehož důvody mohou být osobní, sociální, ekonomické, zeměpisné, vzdělávací či rodinné. 
Mohou být spjaty se školními postupy a zkušenostmi, ale nemusí, a většinou jsou u 
každého konkrétního jednotlivce velmi specifické. U mnoha žáků je nespokojenost 
způsobena nejrůznějšími důvody, k nimž patří šikana, špatné studijní výsledky, špatné 
vztahy s učiteli, nedostatek motivace nebo „špatná parta“, zatímco u jiných jsou to osobní 
nebo rodinné problémy, jako je jako zneužívání návykových látek a bezdomovectví. 
Nicméně významnou část problému lze přičíst nedostatku podpory a vedení, nezájmu o 
výuku a učebním osnovám pro středoškolské vzdělávání, které často nenabízejí dostatek 
možností pro různé směry zaměření, alternativní metody výuky, vzdělávání na základě 
získávání zkušeností a pro další praktické způsoby studia, ani dostatečnou flexibilitu.  
 
Náklady 
Předčasné ukončování docházky je závažným problémem, jelikož později zásadním 
způsobem přispívá k sociálnímu vyloučení. Z prognóz kvalifikačních potřeb v Evropě 
vyplývá, že v budoucnu se člověk, který předčasně ukončí školní docházku, bude moci 
uplatnit pouze na 1 z 10 pracovních míst. U mladých lidí, kteří předčasně ukončí školní 
docházku, je rovněž vyšší pravděpodobnost, že budou mít nižší příjmy nebo nenajdou 
zaměstnání. Nedostatečné vzdělání může rovněž způsobit značnou újmu ve veřejné a 
sociální oblasti, a to v podobě nižších příjmů, pomalejšího hospodářského růstu, nižších 

                                                 
1  Lidé, kteří v rámci EU opustí vzdělávací systém s nejnižší možnou kvalifikací a dále se již nevzdělávají, jsou 

označování jako lidé, kteří předčasně ukončili školní docházku. Jsou to tedy ti, kteří dokončili pouze předškolní 
docházku, základní školní docházku na prvním či druhém stupni nebo středoškolské odborné vzdělávání o délce 
méně než dva roky (ISCED 0, 1, 2 nebo 3c krátké5), přičemž do této skupiny patří i lidé, kteří dosáhli 
středního přípravného odborného vzdělávání nebo odborného vzdělávání, aniž by navázali na vyšším stupni 
středoškolského studia. 
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daňových výnosů a vyšších nákladů na veřejné služby, jako je zdravotnictví, trestní 
soudnictví a sociální dávky. 
 
Ve skutečnosti má tento jev nedozírné finanční důsledky, jelikož vytváří značné sociální a 
ekonomické náklady pro jednotlivce i pro společnost, přičemž celoživotní náklady na 
jednu osobu, která předčasně ukončí školní docházku, dosahují jednoho až dvou 
milionů EUR. Výdaje na toto sociální vyloučení spočítali například v Nizozemsku, kde se 
celoživotní náklady na předčasné ukončování školní docházky obecně odhadují přibližně na 
1,8 milionů EUR2. Ve Finsku dosahují roční náklady na jednu osobu s nedokončeným 
vzděláním 27 500 EUR a celoživotní náklady (40 let) přesahují 1,1 milionů EUR3; přičemž 
panuje všeobecný názor, že tyto odhady skutečné náklady podceňují. Podobně se v Irsku 
roční náklady státu ve formě dávek, spolu s nižším daňovým příjmem na jednoho muže, 
který předčasně ukončí školní docházku, aniž by byly započítány výlohy na případné 
zdravotní ošetření nebo trestnou činnost, odhaduje na 29 300 EUR4. Mladý člověk, který se 
vzdělává o rok déle, může v průběhu svého života přinést zisk ve výši přesahující 70 000 
EUR5.  
 
Stát s vysokým výskytem předčasného ukončování školní docházky bude tudíž mít 
potíže s udržením vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Bude-li 
míra tohoto jevu v Evropě vysoká, EU jen obtížně obstojí v konkurenci na světovém trhu a 
bude se potýkat s problémy při dosahování inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění – což je priorita strategie Evropa 2020. Vysoká míra 
předčasného ukončování školní docházky rovněž podkopává cíl celoživotního vzdělávání a 
představuje „plýtvání příležitostmi jednotlivce a sociálním a hospodářským potenciálem”6. 
Pokud by byla míra předčasného ukončování školní docházky v Evropě snížena o pouhý 
jeden procentní bod, evropskému hospodářství by to každý rok přineslo dalšího téměř půl 
milionu potenciálních mladých kvalifikovaných pracovníků7. 
 
Není tedy nijak překvapující, že tento problém je pokládán za hlavní politickou prioritu 
v Evropě i v celém vyspělém světě. Je to skutečně na místě, jelikož míru dosaženého 
vzdělání lze, na rozdíl od mnoha dalších faktorů (jako je rodinné prostředí a osobní 
vlastnosti), ovlivnit veřejnou politikou8.  
 
 
 
 
 

                                                 
2  Výpočet společnosti Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Ministry of Employment and the Economy (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., Investing in Education: Combating Educational Disadvantage (Investice do vzdělání: 
řešení vzdělávacích znevýhodnění), Economic and Social Research Institute (institut pro výzkum v hospodářské 
a sociální oblasti), Dublin, 2009.  

5  Síť expertů NESSE, 2009, Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers (Předčasné 
ukončování školní docházky: poznatky pro tvůrce politik). 

6  Evropská komise, 2011, Reducing early school leaving (Snížení míry předčasného ukončování školní docházky). 
Pracovní dokument útvarů Komise. Průvodní dokument k návrhu doporučení Rady o politikách ke snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky. [SEK(2011)96], 26. ledna 2011. 

7  Evropská komise, 2011. Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný příspěvek k 
programu Evropa 2020 (2011). Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů. Brusel, dne 31. 1. 2011 KOM(2011)18 v konečném znění. 

8  Viz Belfield, C.R. a Lewin, H.M, 2007, The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education (Kolik nás to stojí: hospodářské a sociální důsledky nedostatečného vzdělání). Rovněž viz síť expertů 
NESSE, 2009, Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers (Předčasné ukončování školní 
docházky: poznatky pro tvůrce politik). 
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Poslání této studie 
V posledních letech se na evropské úrovni zintenzívnila činnost k získávání poznatků od 
členských států. Například v letech 2006–2010 umožňovalo generální ředitelství pro 
vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) činnost skupiny Cluster on Access and Social Inclusion 
(skupina pro vzájemnou výměnu poznatků v oblasti přístupu ke vzdělání a sociálního 
začlenění), v jejímž rámci sedmnáct členských států spolupracovalo na zkoumání otázek 
spojených s předčasným ukončováním školní docházky a se sociálním vyloučením. Práce 
této skupiny přispěla k vypracování sdělení Komise o problému předčasného ukončování 
školní docházky9. Pracovní dokument útvarů Komise připojený ke sdělení obsahoval řadu 
příkladů politik, jimiž se skupina zabývala. Celoevropské analýzy k tomuto tématu vydaly i 
další organizace, jako síť expertů v oblasti sociálních aspektů vzdělání a odborné přípravy 
(NESSE), která se zaměřila na přehled literatury, a Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop), jež vypracovalo analýzu politik a programů řešení tohoto 
jevu v Evropě zaměřenou na doporučení v praxi. 
 
V této souvislosti Evropský parlament v listopadu zadal tuto studii na téma „řešení 
problému předčasného ukončování školní docházky v EU“, kterou následně v průběhu pěti 
měsíců vypracovala nezávislá organizace pro výzkum veřejné politiky GHK Consulting Ltd., 
a to v období od prosince 2010 do dubna 2011. Hlavním cílem této studie je navrhnout 
další možné kroky, které by členským státům mohly pomoci se s touto situací 
v budoucnu lépe vyrovnávat.  
 
Důležité je, že výzkumný přístup se v této studii od předchozích evropských průzkumů 
v této oblasti liší, jelikož umožnil podrobnější průzkum malého počtu členských států, 
jehož součástí byly konzultace se širokou škálou zúčastněných stran v jednotlivých 
státech. Byli to mimo jiné zástupci školských úřadů, učitelé, rodiče a studenti středních škol 
a lékaři pracující se studenty, kteří předčasně opouští školní docházku, prostřednictvím 
nevládních organizací a projektů zaměřených na ohroženou mládež.   
 
Studie se zabývá všemi 27 členskými státy EU, její součástí je však i podrobná analýza 
devíti zemí. Jsou to: Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Litva, Nizozemsko, Polsko, 
Finsko a Spojené království (Anglie).  

Přehled politických opatření zaměřených na řešení předčasného 
ukončování školní docházky 
Různá politická opatření, která členské státy přijaly s cílem řešit tento jev, jsou inspirována 
řadou hodnot a názorů a rovněž je ovlivňují dějiny a tradice daného členského státu. Kromě 
toho každý jedinec, který předčasně ukončuje školní docházku, má svůj vlastní životní 
příběh a nachází se v určitém konkrétním prostředí či „ekosystému“. Řešení tohoto 
problému tedy musí všechny tyto specifické podmínky zohledňovat. Z toho důvodu 
neexistuje pouze jedno možné řešení problému předčasného ukončování školní 
docházky a členské státy v tomto ohledu zavádí nejrůznější politiky, programy, projekty a 
postupy. Přístup členských států lze rozdělit do tří širších kategorií: i) reakce na strategické 
úrovni; ii) preventivní strategie a iii) strategie opětovného začlenění; jak to znázorňuje 
obrázek č. 1 níže.  
 

                                                 
9  Akční plán, sdělení Komise a pracovní dokument útvarů Komise jsou k dispozici na adrese: 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Obrázek 1:  Typologie způsobů, jak členské státy reagují na problém předčasného 
ukončování školní docházky 

REAKCE NA STRATEGICKÉ ÚROVNI 
Koordinace politik a opatření  Sledování absencí a výskytu problému 

(množství a příčiny) 
 
 

PREVENTIVNÍ STRATEGIE 
Cílené postupy (tj. opatření konkrétně 
zaměřená na určitou oblast, poradenství, 
doučování, finanční podpora dětí a rodin, 

systémy včasného varování, pomoc 
v přechodných obdobích, mimoškolní 

aktivity atd.) 

Systémová/strukturální opatření 
(tj. vzdělávání učitelů, kurikulární reforma, 
rozšiřování záběru povinné školní docházky, 

vysoká kvalita předškolního vzdělávání, 
vedení a poradenství, spolupráce s rodiči a 

komunitami atd.) 
 
 

STRATEGIE OPĚTOVNÉHO ZAČLENĚNÍ 
Celková 
podpora 
ohrožené 
mládeže 

Přechodné 
třídy 

Školy „druhé 
šance“ 

Uznání 
neformálního a 
informálního 

učení 

Praktické možnosti 
vzdělávání 
(odborné a 
pracovní) 

Zdroj: GHK Consulting s.r.o., 2011 

 
Reakce na strategické úrovni: snížení míry předčasného ukončování 
školní docházky lepší koordinací a sledováním 
K výrazné pozitivní změně došlo ve způsobu, jakým k tomuto problému mnoho členských 
států přistupuje. Dva z pěti dotázaných (43 %) uvedli, že jejich země je „pevně“ 
odhodlaná předčasné ukončování školní docházky řešit a že tento závazek podporuje 
vhodnými politickými opatřeními, finančními prostředky a programy. Pouze jeden z pěti 
(20 %) se domníval, že nasazení a investice jsou v tomto ohledu „chabé“. 
 
Kromě toho se nyní více zemí tímto problémem zabývá v širších politických 
souvislostech, například v rámci politiky celoživotního učení nebo širší strategie na 
podporu hospodářské a sociální soudržnosti, čímž uznávají jeho mnohostrannou a spletitou 
povahu. Další příznivý vývoj spočívá ve vytváření jednoznačně zaměřených a 
komplexních politických rámců pro řešení předčasného ukončování školní 
docházky, v nichž jsou klíčové subjekty a programy sdružovány do jedné zastřešující 
politiky.  
 
Ve většině států však stále převládají roztříštěná a nedostatečně koordinovaná 
opatření, což vede k překrývání činností a financování. Příliš mnoho opatření je tedy 
časově omezených, založených na konkrétním projektu nebo zaměřených na specifický 
problém, což odporuje možnostem pracovat v uceleném a propojeném rámci, a to ze 
strategického i praktického hlediska. Téměř třetina (31 %) respondentů se domnívá, 
že úroveň koordinace politických opatření v této oblasti je „špatná“ nebo „velmi špatná“. 
Téměř polovina respondentů (45 %) zastává názor, že politická opatření jsou v tomto 
ohledu „do jisté míry“ koordinována a že jsou „do jisté míry“ propojena s dalšími 
politickými oblastmi, avšak že situace by se mohla zlepšit.  
 
V některých případech chybí spolupráce mezi školskými úřady a orgány v oblasti sociální 
péče a zaměstnanosti a v dalších členských státech je k dosažení soudržnějšího a 
propojeného přístupu nutné posílit spolupráci mezi vzdělávací politikou a politikou péče o 
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mládež. V některých oblastech realizuje několik různých orgánů podobné programy, což 
vede k jednoznačnému překrývání činností.  
 
Předčasné ukončování docházky je důsledkem působení různých faktorů. Z toho důvodu je 
k zaujetí společného přístupu klíčová multidisciplinární spolupráce různých orgánů, které by 
měly na celostátní, regionální a místní úrovni přejít od teorie k praxi. Z této studie 
vyplývá, že k řešení předčasného ukončování školní docházky přispívají přístupy založené 
na skutečné spolupráci mezi různými orgány a odborníky na celostátní, regionální, 
místní a školní úrovni. Tato spolupráce a multidisciplinární přístupy mohou také zajistit, že 
na vypracování a provádění politik a programů zaměřených na řešení tohoto problému se 
budou podílet různé zúčastněné strany. Umožní to k předčasnému ukončování školní 
docházky zaujmout celostní přístup a vyčerpávajícím způsobem obsáhnout všechny faktory, 
které jej ovlivňují nebo k němu přispívají. Na této spolupráci se musejí podílet nejen orgány 
v oblasti vzdělávání, mládeže, sociální péče, zdravotních služeb a zaměstnanosti, ale i 
sociální partneři, rodiče, nevládní organizace, odvětví mládeže a samotní mladí lidé. Má-li 
taková spolupráce fungovat a mít trvalý dopad, je nutné ji zařadit k hlavním 
pracovním postupům orgánů a dalších klíčových subjektů zapojených do práce s mladými 
lidmi, nikoli ji ponechat jako dodatečnou aktivitu v rámci určitých projektů. Mimo 
jiné to znamená lépe využívat vlivu a/nebo odborných znalostí některých zúčastněných 
stran, zejména rodičů, sociálních partnerů, pracovníků v oblasti mládeže a nevládních 
organizací.   
 
Poznatky této studie rovněž poukazují na to, že politiky a programy by měly být zasvěcené 
a čerpat poznatky z výzkumů, hodnocení (tato oblast v současné době poněkud zaostává) a 
z analýz vývoje na základě údajů. Výzkum by měl především zohlednit mínění 
studentů a dalších zúčastněných stran. Dva z pěti dotázaných (42 %) uvedli, že v jejich 
zemi jsou v souvislosti s předčasným ukončováním školní docházky názory mladých lidí 
brány v potaz jen zřídka nebo nejsou zohledněny vůbec. Kromě toho se jeden z pěti (18 %) 
domnívá, že téměř žádná opatření či politiky zaměřené na řešení tohoto problému 
nevycházejí ze spolehlivých důkazů vyplývajících z výzkumu a hodnocení. 
 
Prevence předčasného ukončování školní docházky  
Příliš často mladí lidé opouštějí školní docházku nebo odbornou přípravu z důvodů, jimž lze 
předejít. Preventivní opatření tedy tento problém řeší, ještě než nastane. Obvykle jsou 
z ekonomického hlediska výhodnější než opatření zaměřená na opětovné 
začlenění.  
 
Z celkového hlediska členské státy uznávají, že je třeba nalézt efektivní způsoby, jimiž lze 
odhalit problémy, které mohou zvýšit riziko předčasného ukončení školní docházky, a 
zabývat se jimi. Zároveň se uplatňování této strategie na různých místech Evropy nachází 
ve velmi odlišných fázích a opatření uplatňovaná členskými státy se vyznačují velkými 
rozdíly. Můžeme konstatovat, že v širším měřítku je uznávána nutnost nalézat různá řešení 
pro různé úrovně vzdělávacího systému; dokládá to například skutečnost, že ve strategiích 
řešení předčasného ukončování školní docházky je stále větší význam připisován 
předškolnímu vzdělávání a péči. 
 
Politická opatření, která členské státy přijímají s cílem zmírnit riziko výskytu tohoto 
problému a předcházet mu, lze rozdělit do dvou širších kategorií: 

 úzce zaměřené politiky a opatření: poskytují zvláštní podporu ohroženým mladým 
lidem tím, že vytipují jednotlivce, skupiny, školy nebo čtvrtě s vyšším rizikem 
předčasného ukončení školní docházky. 
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 politiky a opatření, jejichž oblast působnosti je všeobecná: jejich cílem je zlepšit 
vzdělávací systém v zájmu všech studentů, zlepšit jejich výsledky a snížit riziko 
ztráty zájmu o vzdělávání.  

 
Oba přístupy se vzájemně doplňují, a tudíž je třeba obou: úzce zaměřené politiky 
nasměrují pomoc k těm, kteří jsou vytipováni jako nejrizikovější, může však dojít k tomu, 
že někteří mladí lidé se v této síti „nezachytí“. Tento přístup kromě toho ponechává jádro 
vzdělávacího systému beze změny. Všeobecná opatření se tedy mohou zaměřit na 
systémové faktory, které přispívají ke zvýšení počtu případů předčasného ukončování školní 
docházky v daném státě.  
 
Je však třeba se dlouhodobě zaměřit na včasné zásahy, aby bylo možné se zabývat 
počátečními faktory, které se postupně hromadí a vedou k předčasnému ukončení 
docházky. K usnadnění včasných zásahů je důležité vyvíjet činnost zaměřenou na 
rozpoznávání a sledování. Systémy včasného varování v rámci jednotlivých škol mohou 
pomoci vytipovat žáky, jimž hrozí, že předčasně ukončí školní docházku. Musí být dostupné 
a propojené s jednotlivými poskytovateli vzdělávání a dalšími zúčastněnými stranami. 
Stejně důležité je i včas zasáhnout, protože opětovné začlenění může být s postupem času 
stále obtížnější. 
 
Klíčové přechodové body (z prvního stupně na druhý, ze základní školy na střední) jsou 
pro osoby, které jsou potenciálně předčasným ukončením školní docházky ohroženy, 
kritické. K opatřením, která by tyto přechody usnadnila, patří například programy vzájemné 
studentské pomoci a poradenské programy, intenzivní odborné poradenství, lepší 
komunikace mezi učiteli na různých školách a na různých úrovních vzdělávání a „uvítací“ 
nebo „zasvěcovací“ programy.  
 
Mladým lidem, jimž hrozí, že předčasně ukončí školní docházku, mohou být nabídnuty 
alternativy k tradičním výukovým osnovám. Nové kvalifikace a výukové osnovy by 
však měly mít uznání ve společnosti a měly by skýtat reálné možnosti dalšího pokroku. 
Více lze učinit v oblasti podpory učení v souvislosti s možnostmi výdělku do budoucna a 
rovněž, co se týče změny životních šancí mladých lidí, jimž hrozí, že školní docházku 
nedokončí. 
 
Poradenství a vedení je důležité, aby si mladí lidé mohli vybrat vhodné možnosti studia do 
budoucna a nalezli motivaci a sebedůvěru k tomu, aby se k danému typu studia přihlásili, 
ale aby se v otázce svého dalšího studia rozhodli správně (což povede ke snížení míry 
předčasného ukončení školní docházky kvůli špatně zvolenému typu studia). Mladí lidé tudíž 
musí mít k dispozici jasné, nestranné a konstruktivní poradenství, které jim pomůže 
zajistit, že o dalším vývoji svého studia a kariéry budou dostatečně informováni a 
budou jej mít pod kontrolou. Kromě toho mladí lidé, jimž hrozí předčasné ukončení 
školní docházky, se často potýkají s řadou složitých potíží, u nichž je nutná podpora 
odborného poradce nebo jiný profesionální zásah. Kromě odborníků je nutné, aby se do 
školních aktivit ve větší míře zapojily rodiny a rodiče. 
 
Je důležité, aby učitelé uměli zaujmout a motivovat všechny studenty ve své třídě. Stejně 
tak má velký význam vzdělávání učitelů v oblasti odhalování rizika předčasného ukončení 
školní docházky a jeho řešení, využívání moderních metod výuky, vedení třídy a rozvíjení 
dovedností v budování vztahů. 
 
Z průzkumu tohoto problému, který proběhl ve Španělsku, vyplývá, že u téměř 9 z 10 
osob, kteří nedokončili školní docházku, byla hlavním důvodem skutečnost, že museli 
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opakovat ročník10. Studentům tedy může před zaostáváním za ostatními pomoci nižší počet 
žáků ve třídě, asistence při výuce a doučování, a to ještě před tím, než by to mohlo mít 
vážný dopad na jejich studijní výsledky a než by mohlo dojít ke zvýšení rizika, že docházku 
nedokončí.  
 
Ve stávající hospodářské situaci, kdy jsou veřejné rozpočty nebývalým způsobem omezeny, 
je důležité si uvědomit, že ne u všech zásahů jsou nezbytné vysoké investice. 
Poznatky této studie poukazují na to, že při snižování rizika předčasného ukončování školní 
docházky má velký význam stimulující, pozitivní a podporující školního prostředí. Pro 
mladé lidi má obrovský význam pocit sounáležitosti a učební vztah mezi učitelem 
a žákem, který je založen na vzájemné důvěře a respektu. Dalším způsobem, jímž 
lze šířit efektivní postupy a možnosti výuky, je zajistit odborníkům, kteří s pracují s jednou 
konkrétní skupinou, možnosti k výměně zkušeností, postupů a dovedností.  
 
Pokud v některé sociální skupině není pevně zakotven vztah ke vzdělávání, je možná 
nutné zavést opatření s cílem zapojit rodiče, zvýšit jejich povědomí o významu 
vzdělání a zajistit jim příležitosti k dalšímu vzdělávání, které jim umožní zdokonalit své 
vlastní dovednosti.  
 
Mimoškolní aktivity mohou studentům pomoci dostat se zpět na úroveň ostatních, 
obnovit jejich zájem o učení a znovu vybudovat pozitivní vztah ke škole a jejím 
zaměstnancům a rovněž představují smysluplnou činnost, jejímž prostřednictvím lze posílit 
sebevědomí a omezit pocity frustrace.  
 
Poskytnutí druhé šance 

Opatření zaměřená na opětovné začlenění nabízí mladým lidem, kteří opustili školní 
docházku, druhou šanci ke vzdělávání, získání kvalifikace nebo dalším alternativám výuky. 
Liší se v míře podpory, která je účastníkům poskytována, a to v závislosti na 
potřebách daných cílových skupin; někteří mladí lidé potřebují nejdříve poradenství a 
praktickou pomoc v řešení problémů, jako je bezdomovectví nebo zneužívání návykových 
látek, a až poté se mohou vydat na cestu opětovného začlenění do vzdělávacího systému, 
zatímco jiní mají motivaci k návratu a jen je třeba dát jim druhou šanci.  
 
Jakákoli opatření zaměřená na ty, kteří již školní docházky zanechali, musí začít postupným 
zapojováním a budováním důvěry a pocitu sounáležitosti. Tento proces by rovněž měl být 
spojen s vysokým očekáváním, měl by být dobře sestaven, zajišťovat bezpečí a poskytovat 
dostatečně náročné podněty. Navíc je důležité si uvědomit, že řada těch, kteří předčasně 
ukončili školní docházku, se považuje za dospělé a že očekávají zacházení, jež tomu bude 
odpovídat. V popisech strategií, které u nich měly úspěch, tito lidé opakovaně uvádějí 
pojmy jako „respekt“ a „důvěra“. 
 
Cílem většiny opatření zaměřených na opětovné začlenění je poskytnout alternativu 
k hlavnímu proudu vzdělávání z hlediska obsahu výuky i jejich metod. Tyto iniciativy 
využívají různé metody, jimiž zajišťují individualizovaný přístup k učení zaměřený na 
studenta, jako je například poskytování poradenství, pedagogické vedení, individuální 
učební plány a řešení jednotlivých případů. Výukové a učební styly, které jsou v rámci 
opatření zaměřených na opětovné začlenění využívány, jsou obvykle praktické a založené 
na zkušenostech. Iniciativy, které zajišťují intenzivnější podporu, zaujímají celostní přístup 
a zaměřují se na úplnou škálu potřeb daného jedince, od osobních a sociálních problémů po 
                                                 
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, 
mimořádné vydání 2010, s. 119-145. 
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mezery ve vzdělání. Osoby, které předčasně ukončily školní docházku, mohou mít 
dodatečné mezery ve znalostech a dovednostech, které je nutné před tím, než nastoupí do 
dalšího vzdělávání, odborné přípravy či zaměstnání, doplnit. Rovněž lze uplatnit výuku 
základních dovedností potřebných v praktickém životě – tedy jít nad rámec hlavních 
dovedností (čtení, psaní a počítání) a zahrnout například finanční a zdravotní gramotnost – 
a to buď v menších skupinách nebo v rámci výuky jiných předmětů. 
 
Klíčová je flexibilita, která zajistí, že opatření zaměřená na opětovné začlenění mohou být 
přizpůsobena dalším závazkům dané osoby, jako jsou pracovní a rodinné povinnosti. 
Zaujetím multidisciplinárního přístupu, s pracovními skupinami složenými z odborníků na 
různé oblasti nebo spoluprací s vnějšími zainteresovanými stranami, lze pokrýt celý rozsah 
potřeb daného mladého člověka. Individuální plány činností a jednoznačný výhled do 
budoucna – které mohou být vytvořeny z malých výukových jednotek – mohou mladé lidi 
s nízkým sebevědomím a negativními zkušenostmi s předchozím formálním vzděláváním 
motivovat. V souvislosti s tím je důležitá následná péče, která zajistí, že pozitivní 
výsledky dosažené v rámci opatření zaměřených na opětovné začlenění nepřijdou 
z dlouhodobého hlediska vniveč.  
 
Služby a podpora, které jsou mladým lidem nabízeny, musí být skutečně propojené, 
navazující a ucelené. V opačném případě by se mladí lidé mohli v širokém spektru různých 
služeb ztratit. „Osobní poradce zodpovědný za jednu konkrétní osobu“ může nabídnout 
ucelenější přístup k podpoře ohrožených mladých lidí než některé další přístupy, u nichž se 
očekává, že si mladí lidé najdou různé služby sami bez zacílené podpory. 
 
Výsledky dosažené v rámci opatření zaměřených na opětovné začlenění nelze vždy pomocí 
kvantitativních údajů doložit. Tudíž je nutné nalézt způsoby měření „měkkých“ výsledků. Je 
rovněž třeba navrhnout rámec pro zajišťování kvality, aby bylo možné zohledňovat 
kvantitativní i kvalitativní opatření. 
 
Konečně, velkou část činností zaměřených na opětovné začlenění tvoří časově 
omezené iniciativy a projekty. Předčasné ukončování školní docházky je sice problém 
hluboce zakořeněný v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy, zdá se však, 
že aktivitám zaměřeným na opětovné začlenění není připisováno smysluplné postavení ani 
na ně není vyhrazen dostatek času. V budoucnosti je třeba tento přístup řešit a zároveň 
připustit, že zopakovat úspěšné místní projekty v širším měřítku je náročné. Rozvíjení 
opatření na regionální úrovni nebo v rámci celého systému vyžaduje čas a úsilí. Nicméně, 
uznává-li vláda význam opětovného začlenění mladých lidí, kteří předčasně opustili školní 
docházku, a poskytuje-li činnostem v tomto směru dlouhodobou podporu, je možné 
dosáhnout větší soudržnosti a rovněž většího povědomí o osvědčených postupech, 
normách a o výukových a podpůrných potřebách studentů i osob, které s nimi pracují.  
 
Přehled účinných postupů při řešení předčasného ukončování 
školních docházky 

V obou typech opatření (preventivních i těch, která jsou zaměřena na opětovné začlenění), 
lze rozeznat čtyři širší skupiny faktorů, které jsou pro úspěch strategie rozhodující. Jsou to: 

 Uznání problému a odhodlání nejdříve jej zmírnit, pokud možno mu předcházet a 
dále opětovně začleňovat ty, kteří školní docházku opustili, zpět do vzdělávacího 
systému. 

 Integrované strategické plánování, uplatňování politických opatření, poskytování 
služeb a zajišťování přiměřené a efektivní podpory těm, kteří předčasně ukončili 
školní docházku, a osobám, které s nimi pracují. 
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 Tvořivost, inovace, flexibilita a ochota ke změně ze strany tvůrců politik a odborníků 
z praxe, a především konstruktivní přístup zaměřený na řešení konkrétních dilemat, 
s nimiž se potýkají ti, kteří předčasně ukončili školní docházku nebo ti, jimž to hrozí. 

 široký přístup k poskytování služeb (v rámci školy i mimo ni):  
 ve vztahu k těm, kteří předčasně ukončili školní docházku, k jejich rodinám, 

vrstevníkům a okruhu přátel je založen na pochopení, respektu, výzvách a na 
vysokých očekáváních; 

 povzbuzuje studenty a podporuje pocit sounáležitosti; 
 je srozumitelný, soudržný, komplexní a ucelený a vychází ze spolupráce 

různých orgánů; a 
 je dobře načasovaný, opatrný, vnímavý vůči dané situaci, zaměřený na 

výsledky a efektivní z hlediska nákladů. 
 
Opatření zaměřená na řešení předčasného ukončování školní 
docházky na úrovni EU 
Skutečnost, že EU uznala nutnost tento problém bezodkladně řešit, se projevila v 
řadě politicko-strategických prohlášení, která určila evropský rámec pro opatření a 
cíle, a rovněž finanční a organizační podporou členských států. Lisabonská strategie určila 
soubor pěti cílů, k nimž patřil i cíl snížit do roku 2010 průměrnou míru předčasného 
ukončení školní docházky v EU na 10 %. Tento cíl však nebyl splněn, a proto byl opět přijat 
v květnu roku 2009 na 2 941. zasedání Rady ve složení pro vzdělávání, mládež a kulturu. V 
červnu 2010 přijaly evropské hlavy států a předsedové vlád strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Za jeden z hlavních cílů této 
strategie byl označen cíl 10% snížení průměrné míry předčasného ukončení školní 
docházky, což je pro členské státy výrazný signál. Členské státy se dohodly, že budou o 
splnění cíle 10% snížení usilovat prostřednictvím strategického rámce pro spolupráci v 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2010 a ET2020).  
 
Na tuto problematiku rovněž poukázala Komise v řadě sdělení o vzdělávání a odborné 
přípravě. Za zmínku stojí především nedávno zveřejněné sdělení Komise s názvem „Řešení 
problému předčasného ukončování školní docházky“ a návrh doporučení Rady o politikách 
ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky11.  
 
Nutnost zajistit, aby všichni mladí lidé opouštěli vzdělávací systém s dostatečnými 
dovednostmi pro vstup na trh práce, EU zdůraznila i v rámci Evropské strategie 
zaměstnanosti (EES). Pokyny pro politiky zaměstnanosti členských států upozornily 
na to, že je třeba zásadním způsobem snížit počet mladých lidí, kteří opouští školní 
docházku předčasně. Politiky Evropské komise v oblasti péče o mládež rovněž kladou 
důraz na význam rozvíjení neformálních příležitostí k učení, což je jedno z opatření 
zaměřených na řešení předčasného ukončování školní docházky. 
 
Strategicko-politická prohlášení EU mají široký záběr a projevila se v řadě opatření. 
Priority, které si Evropský sociální fond stanovil pro programová období 2000–2006 a 
2007–2013, odráží skutečnost, že Komise a členské státy uznaly nezbytnost přistupovat k 
řešení tohoto problému prostřednictvím modernizace vzdělávacích systémů a výukových 
osnov. Program celoživotního učení rovněž členským státům v této oblasti poskytuje 
možnosti k rozvíjení činností a uplatňování opatření. Roční strategické priority tohoto 
programu již řadu let zdůrazňují význam podpory ohrožené mládeže, například rozvíjením 
nových příležitostí druhé šance, lepším využíváním informačních a komunikačních 
                                                 
11  Akční plán, sdělení Komise a pracovní dokument útvarů Komise je k dispozici na adrese: 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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technologií k motivaci a k opětovnému zapojení do vzdělávacího systému a lepším 
zapojením rodičů do vzdělávání svých dětí.  
 
Pro zástupce členských států, nevládních organizací, sociálních partnerů a odborníků ze škol 
a vzdělávacích institucí byla rovněž připravena řada příležitostí k výměnám zkušeností. 
Například po dobu čtyř let (2006–2010) měly klíčové zúčastněné strany ze 17 zemí 
možnost porovnávat politiky a postupy v oblasti řešení předčasného ukončování školní 
docházky v různých městech a státech po celé Evropě (v rámci činností skupiny Cluster on 
Access and Social Inclusion). Program studijních návštěv rovněž odborníkům z praxe a 
tvůrcům politik zabývajících se tímto problémem umožňuje uskutečňovat řadu návštěv. 
Další programy související s evropskou strategií zaměstnanosti realizuje generální 
ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění (GŘ EMPL) – jsou to 
například Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO), program vzájemného 
učení v rámci Evropské strategie zaměstnanosti (MLP) a dialog úřadů práce (PES to PES 
dialogue) – a ty v této oblasti rovněž přispívají k výměně zkušeností mezi členskými státy.  
Rozvoj společných evropských nástrojů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
jako je evropský rámec kvalifikací (EQF), napomohl k podpoře reforem na úrovni členských 
států. Evropský rámec kvalifikací například podnítil členské státy k úsilí o vytvoření 
vlastních rámců kvalifikací, v nichž jsou jednotlivé fáze výuky určeny podle studijních 
výsledků. Jsou-li kvalifikace stanoveny tímto způsobem, je možné studium rozdělit na 
menší jednotky, což jednotlivcům umožňuje postupně střádat jednotlivé části studia až po 
získání kvalifikace. Pro ty, kteří předčasně opustili školní docházku, avšak před tím 
v průběhu školní docházky dokončili některé části studia, to představuje příležitost 
k individuálnímu studiu s cílem doplnit chybějící znalosti, s tím, že by tedy nemuseli 
opakovat celý kurz. Vzdělávací systém rozdělený na různé fáze může být větší motivací pro 
jednotlivce s nízkým sebevědomím a může při dokončení každé fáze přinášet pocit 
úspěchu.  
 
Stejně důležitá je skutečnost, že zavedení evropského rámce kvalifikací a příslušných 
vnitrostátních rámců kvalifikací naznačuje posun v tom, na co je v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy a kvalifikací s nimi spojených kladen důraz, tedy z hodnocení učebních 
„vstupů“ (účast na školení, studijní zkušenost) k učebním „výsledkům“ (rozvoj vědomostí 
či dovedností). Znamená to, že rámce kvalifikací lze rovněž využít k uznávání neformálního 
a informálního učení, což může samo o sobě podpořit ty, kteří předčasně ukončili školní 
docházku, jelikož jim to poskytne možnost nechat si uznat schopnosti a dovednosti, které 
nabyli mimo školní prostředí, například na pracovišti nebo doma. 
 
Mládež v pohybu, stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020, nedávno vytyčila rámec pro 
zaměstnanost mládeže, a to na základě řady priorit zaměřených na snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí a na zvýšení jejich šancí na nalezení zaměstnání, přičemž 
jednou z nich je „podpora ohrožené mládeže“.  
 
Výsledky činností na úrovni EU z pohledu cílové skupiny 
Zdá se12, že řada různých nezávazných opatření (soft law), které Komise zavedla, 
ovlivnila úsilí o omezení předčasného ukončování školní docházky na úrovni 
členských států (a na regionální úrovni). Zúčastněné strany z členských států se 
domnívají, že na jejich snahy (na celostátní i regionální úrovni) v této oblasti měly velký 
vliv především evropské finanční prostředky (zejména z Evropského sociálního fondu) a 

                                                 
12   Je důležité si uvědomit, že část zprávy zaměřená na „výsledky“ nevychází z formálního hodnocení činností 

Evropské komise v této oblasti. Je založena na tom, jak problematiku vnímají respondenti a na informacích z 
literatury. 
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jasně stanovená kritéria pro tuto problematiku, díky nimž si jednotlivé členské státy mohou 
porovnat své výsledky.  
 
Všechny dotčené členské státy potvrdily, že prostředky poskytnuté Evropským sociálním 
fondem byly využity na finanční zajištění činností zaměřených na prevenci neúspěchu ve 
škole a na opětovné začlenění těch, kteří školní docházku ukončili předčasně; celá řada 
subjektů považuje za Evropský sociální fond skutečně nejefektivnější nástroj EU s 
největším dopadem. K opatřením, na jejichž financování se podílel, patří zavedení různě 
zaměřených výukových osnov, třídy pro studenty se speciálními potřebami, příležitosti 
druhé šance, systémy včasného varování a sledování docházky, možnosti sociálního 
začlenění a integrace na trh práce a zdokonalení stávajících pokynů pro vedení a 
poradenství.  
 
Evropský sociální fond zejména významným způsobem podpořil rozvoj 
vnitrostátních přístupů k řešení problému předčasného ukončování školní 
docházky. Znamená to, že přání v této oblasti nějakým způsobem zasáhnout je obvykle 
„uvnitř“, ale až finanční prostředky fondu umožňují učinit první kroky. V některých 
případech se však členským státům nepodařilo zajistit trvalé financování politických 
opatření zaměřených na řešení tohoto problému, a tudíž jsou na fondu nadále závislé. 
Činnosti financované z prostředků fondu je třeba náležitě vymezit a zacílit na základě 
přesného posouzení rozsahu a povahy problému na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni. 
 
Další výhodou evropských finančních prostředků (všeho druhu) je dle několika 
zúčastněných stran skutečnost, že podporují rozvoj přístupu založeného na sledování a 
hodnocení, nicméně nutnost dalších zlepšení v tomto ohledu je všeobecně známá. V 
budoucnu je třeba finanční prostředky EU zaměřit na činnosti, které mohou mít trvalý 
dopad na životy mladých lidí a na pracovní postupy klíčových zainteresovaných subjektů 
(úřady a školy). 
 
Povědomí o cíli dosáhnout 10% snížení průměrné míry předčasného ukončení školní 
docházky je sice u některých zúčastněných stran neucelené, nicméně celkem 61 % 
dotázaných zúčastněných stran uvedlo, že je toto kritérium ovlivnilo při tvorbě 
politik („do určité míry“ nebo „významně“). Pouze 18 % dotázaných uvedlo, že na ně 
nemělo žádný vliv. V některých zemích pomohlo zvýšit zájem o tuto problematiku, popsat ji 
a vymezit. Obecně jeho vliv spočíval v posílení a zachování pozornosti, jelikož ve většině 
států byl problém uznán jako důležitá politická priorita ještě před tím, než byl cíl 10 % 
stanoven. Dále toto kritérium posloužilo jako měřítko, podle nějž lze v dané zemi měřit 
dosažený pokrok. V některých případech vyvolalo „vzájemný tlak“, který jednotlivé členské 
státy podněcoval k provádění opatření v této oblasti, jelikož nechtěly zaostávat za 
ostatními. V řadě zemí se kritéria rovněž ujaly sdělovací prostředky, čímž se posílil tlak na 
některé vlády, aby přijaly opatření. Tento výsledek je považován za pozitivní. Zároveň je 
důležité si uvědomit, že se tento tlak v některých zemích projevuje více než v jiných.  
 
Respondenti z členských států se obecně domnívají, že k doložení toho, zda další činnosti 
nástroje a programy na úrovni EU rovněž měly vliv na politická opatření v jejich zemi, 
neexistuje dostatek podkladů13.  
 

                                                 
13   Je důležité mít na vědomí, že úředníci, kteří se na řadě těchto činností přímo podílejí, se rozhovorů v této studii 

neúčastnili – uváděná hlediska vychází pouze z názorů dotázaných subjektů, kteří pracují na řešení problému 
předčasného ukončování školní docházky v daných devíti zemích.   
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Co se týče budoucnosti, očekává se, že cíl strategie Evropa 2020 stanovený pro 
tento problém pomůže nadále posilovat význam tohoto tématu a upozorňovat na 
něj. Očekává se, že žádost, aby si členské státy v této problematice stanovily své vlastní 
cíle, a nadcházející „evropský semestr“ budou mít na tuto oblast pozitivní dopad. 
V uplynulých letech si rovněž řada států stanovila ambicióznější cíle.      
 
Hlavní doporučení 
Tato studie podává přehled o současném stavu problému předčasného ukončování školní 
docházky v Evropě, a to na základě posouzení politik a opatření ve všech členských státech 
EU a podrobnějšího průzkumu (případových studií) v devíti zemích. Na tomto základě je 
možné označit oblasti politiky a opatření, které je nutno posílit, nebo odhalit mezery, jež je 
třeba doplnit. Ty jsou vyčteny níže.  
Na základě poznatků naší studie doporučujeme, aby Evropská komise: 

 Podporovala v členských státech porozumění problému předčasného ukončování 
školní docházky coby komplexního jevu ovlivněného celou řadou vzdělávacích, 
individuálních a sociálně hospodářských faktorů.  

 Nadále na nejrůznějších úrovních vzdělávání v členských státech sledovala vývoj 
rozsahu tohoto problému. Stanovovala cíle, jimiž bude na problém upozorňovat. 

 Nadále se podílela na financování, které členským státům umožňuje provádět 
reformy a zlepšovat systémy vzdělávání a odborné přípravy tak, aby lépe 
vyhovovaly potřebám ohrožené mládeže. Co se týče poskytování finančních 
prostředků, mělo by být zváženo následující: 
 Je třeba zajistit, aby finanční prostředky byly zaměřeny na trvalé výsledky – 

tedy na činnosti, které přinesou trvalé změny pracovních postupů orgánů na 
různých úrovních – spíše než na velké množství nových projektů, zejména v 
zemích, kde řada pilotních projektů již probíhá. 

 Činnosti, které jsou zaměřené na předčasné ukončování školní docházky a jež 
jsou spolufinancovány z evropských prostředků, by měly vycházet z patřičné 
analýzy stávající situace a očekávaných nebo zamýšlených výsledků. 

 K řešení tohoto problému je nutné zaujmout multidisciplinární přístup, a tudíž 
by EU mohla zvážit, zda by nebylo vhodné stanovit, že předpokladem pro 
poskytnutí finančních prostředků členským státům bude, aby opatření v této 
oblasti překračovala hranice jednotlivých sektorů (např. vzdělávání, 
zaměstnanost, sociální věci a péče o mládež). 

 Finanční prostředky by mohly být více zaměřeny na přesněji zacílené a/nebo 
vymezené činnosti či prioritní skupiny v rámci dostupných finančních 
programů (např. Evropský sociální fond, Program celoživotního učení).  

 Nadále podporovala spolupráci na horizontální úrovni a výměnu zkušeností a 
osvědčených postupů mezi členskými státy (mezi tvůrci politik i odborníky z praxe) 
ohledně opatření zaměřených na řešení předčasného ukončování školní docházky a 
na opětovné začlenění mladých lidí do smysluplných činností v rámci vzdělávání a 
odborné přípravy. K tomu bude nutné rozšířit možnosti pracovních skupin a 
vzájemného učení pomocí výraznější orientace na cíl.  

 Nadále shromažďovala údaje, zdůrazňovala společensko-hospodářské přínosy 
prevence předčasného ukončování školní docházky (např. tím, že bude podporovat 
výzkum krátkodobých a dlouhodobých dopadů a nákladů tohoto jevu) a poukazovala 
na úspěšné přístupy k řešení tohoto problému v různých souvislostech. Například by 
bylo možné zřídit internetové středisko pro osvědčené postupy, v jehož rámci by se 
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shromažďovaly úspěšné modely politických opatření a postupů a které by mohlo být 
propojeno s pracovními skupinami, sítěmi a programy vzájemného vzdělávání. 

 Podněcovala členské státy k investicím do lepšího sledování osob, které předčasně 
ukončují školní docházku. V tomto ohledu se mohou především osvědčit systémy 
včasného varování. 

 
Co se týče politik a strategií řešení problému předčasného ukončování školní 
docházky, doporučujeme, aby vnitrostátní/regionální (či místní) orgány: 

 Zajistily, že budou mít k dispozici ucelenou a koordinovanou strategii pro řešení 
tohoto problému.  

 Strategii pravidelně přezkoumávaly a zajistily tak, že politická opatření a pokyny 
budou stále odpovídat aktuální situaci a potřebám.  

 Opatření zaměřená na řešení tohoto problému vyvíjely a uplatňovaly v úzké 
spolupráci s širšími politikami, které mají vliv na život dětí a mladých lidí.  

 Zajistily, aby si politické a další subjekty s rozhodovací pravomocí byly vědomy 
nákladů na předčasné ukončení školní docházky a jeho důsledků; „vyloučení ze 
školy“ jde často ruku v ruce s vyloučením jiného druhu (např. sociální vyloučení, 
zdravotní problémy, trestná činnost, nečinnost, nezaměstnanost). 

 Méně se soustředily na přístupy k řešení tohoto problému, které počítají s velkým 
množstvím projektů, problematiky se dotýkají jen v malém rozsahu a mají 
k dispozici krátkodobé financování. A naopak zajistily, aby řešení předčasného 
ukončování školní docházky tvořilo součást úsilí o zlepšení kvality vzdělávání 
v zájmu všech a zahrnovalo zacílené přístupy k podpoře nejvíce ohrožených jedinců. 
Tyto strategie se musí uplatnit v obecně zaměřených i odborných školách a je třeba 
je přizpůsobit místním, regionálním a celostátním podmínkám.   

 Dlouhodobě se zaměřily na prevenci a včasné zásahy, přičemž je vždy nutné 
opatření zaměřená na prevenci i na opětovné začlenění uplatňovat společně. 
Efektivní (z hlediska nákladů) je především prevence a stejně tak jsou důležité 
včasné zásahy, protože opětovné začlenění může být s postupem času stále 
obtížnější. 

 Zajistily, aby byly poznatky získané při výzkumu, sledování a hodnocení brány 
v potaz a aby určovaly další činnost; účinné politiky řešení tohoto problému 
vycházejí z údajů o tom, které faktory způsobují předčasné ukončování školní 
docházky, a z vědomí množství a profilu osob, jež předčasně ukončují školní 
docházku.  

 Zajistily, aby se politická opatření v této oblasti řídila potřebami mladých lidí spíše 
než požadavky na institucionální a systémové úrovni; v popředí společných představ 
o možnostech řešení tohoto problému musí být konkrétní mladý člověk. Lze toho 
dosáhnout například tím, že politická opatření, která se týkají mladých lidí a 
organizací či odborníků pracujících s ohroženou mládeží, s nimi budou smysluplně 
konzultována.  

 Účinné je rovněž lepší zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. Školám by mělo být 
sděleno, které metody a nástroje je vhodné použít k zapojení rodičů ohrožených 
studentů a ke zvýšení jejich povědomí o významu vzdělávání. 
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Co se týče rozdělení povinností, doporučujeme, aby vnitrostátní/regionální / 
místní orgány: 

 Zavedly multidisciplinární přístup k práci založený na spolupráci různých orgánů, a 
to na celostátní, regionální i místní úrovni; předčasné ukončování docházky je 
důsledkem působení různých faktorů a jeho řešením se nemohou zabývat pouze 
vzdělávací orgány. Spolupráce různých orgánů tudíž může být úspornější, jelikož 
zamezuje překrývání a zdvojování činností, a rovněž může přispět k tomu, aby 
žádné dítě/mladý člověk sítěmi různých opatření „neproklouzlo“.  

 Zvážily, zda by bylo možné svěřit celkovou zodpovědnost za koordinaci činností 
zaměřených na řešení předčasného ukončování školní docházky jednomu subjektu. 
Tento koordinátor by však musel být odhodlán spolupracovat s orgány zaměřenými 
na oblast vzdělávání, mládeže, sociální péče, zdravotních služeb a zaměstnanosti, a 
rovněž se sociálními partnery, rodiči, nevládními organizacemi, oblastí mládeže a 
samotnými mladými lidmi. 
Na místech, kde dosud nefunguje multidisciplinární spolupráce různých orgánů, je 
třeba uvolnit finanční prostředky a poskytnout čas na začlenění společného přístupu 
do většinové praxe (spíše než na projektovou činnost). 

 Posílily vazby s mládeží, studentskými organizacemi, nevládními organizacemi 
pracujícími s rizikovými skupinami a se sociálními partnery. Spolupráce se sociálními 
partnery může rozšířit možnosti, jimiž výuka reaguje na trh práce, a terénní činnost 
nevládních organizací, poradců a místních skupin může pomoci při určování nejhůře 
dostupných skupin a při poskytování pomoci. Stejně tak nelze podceňovat význam 
vzájemné podpory. Je nutné i nadále podporovat činnost zaměřenou na mládež a 
studenty, konkrétně na mladé lidi mimo školní prostředí, jelikož může sehrát 
důležitou roli i v podpoře programu řádného ukončení školní docházky.  

 Případně zvážily, zda by bylo vhodné dát školám a partnerům na místní úrovni větší 
samostatnost v nalézání vlastních řešení zaměřených na potřeby mladých lidí, kteří 
předčasně ukončili školní docházku nebo jsou tímto problémem ohroženi. To je však 
nutné vyvážit efektivním sledováním a odpovědností.  

Hlavní část této studie poskytuje ucelený přehled různých opatření, která členské 
státy přijaly s cílem omezit problém předčasného ukončování školní docházky, a 
hodnotí jejich úspěchy a nedostatky. Co se týče praktického uplatňování těchto 
opatření, existuje řada specifických oblastí, jimž je třeba věnovat pozornost. 
Doporučujeme, aby se vnitrostátní/regionální/místní orgány především zaměřily 
na následující: 

 Přezkoumat výukové osnovy středoškolského vzdělávání a zajistit, aby byly 
dostatečně přizpůsobené jednotlivcům a poskytovaly flexibilní způsoby učení a 
individuální vzdělávací plány, které budou vyhovovat potřebám žáků, a to co se týče 
jejich obsahu (teoretického i odborného) i výukových metod. Společně s tím je 
nutné učitelům zajistit přiměřené možnosti dalšího profesního rozvoje, aby byli 
schopni pracovat pomocí nových metod výuky a učení. 

 Zvážit možnosti doučování (jednotlivců nebo menších skupin) jako způsob, jímž lze 
snížit počet studentů, kteří musí opakovat ročník, a zabránit tomu, aby jednotliví 
studenti ve výuce zaostávali, ještě než to bude mít vážný dopad na jejich studijní 
výsledky a než dojde ke zvýšení rizika, že docházku nedokončí. 

 Nutnost klást důraz na to, že při snižování rizika předčasného ukončování školní 
docházky má velký význam stimulující, pozitivní a podporující školní prostředí. Pro 
mladé lidi má obrovský význam pocit sounáležitosti a učební vztah mezi učitelem a 
žákem, který je založen na vzájemné důvěře a respektu.  
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 Podporovat lepší shromažďování údajů o předčasném ukončování školní docházky a 
zavádění systémů sledování absence, jelikož to může přispět k rozvoji cílené politiky 
a posloužit jako systém včasného varování, díky nimž budou školy a úřady moci 
zasáhnout včas, a tím snížit riziko sociálního vyloučení. 

 Je třeba propojit vzdělávání/odbornou přípravu se světem práce, např. 
prostřednictvím pracovních zkušeností, pedagogického vedení a odborné výuky na 
základě práce. Může to zlepšit způsob, jimž mladí lidé vnímají význam a hodnotu 
svého vzdělání, a podpořit jejich zaměstnatelnost.  

 Dostupnost a kvalita poradenství (psychologická a emocionální podpora) a 
kariérového poradenství ve školách a vzdělávacích institucích. 

 Zajistit, aby učitelé, ředitelé škol, poradci a další odborníci pracující s lidmi, kteří 
předčasně opustili školní docházku nebo jim to hrozí, měli dostatečnou kvalifikaci, 
podporu, motivaci a pravomoc. Toho lze dosáhnout následujícími způsoby: 
 investovat do vzdělávání učitelů – počátečního i navazujícího – s cílem zajistit, 

aby učitelé a ředitelé škol měli schopnosti a dovednosti k práci s ohroženou 
mládeží; 

 zajistit, aby učitelé a další odborníci k mladým lidem přistupovali jako k 
nadějným osobám, spíše než k problémovým jedincům s nedostačujícími 
výsledky; a 

 podněcovat učitele k tomu, aby měli u všech studentů stejně vysoká 
očekávání – což by mělo platit i pro studenty ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. 
 

 Je důležité zajistit, aby děti začínali školní docházku na stejné úrovni, a to zlepšením 
přístupu k vysoce kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči (ECEC). 

 Podpora studentů, kteří přecházejí z jedné úrovně vzdělávání na jinou, aby tento 
přechod proběhl hladce (klíčový význam má v této oblasti spolupráce s dalšími 
školami a úřady a komunikace s nimi). 

 Zajistit, aby podpora nabízená v rámci odborného vzdělávání a přípravy dostatečně 
vyhovovala potřebám všech studentů. 

 Opatření zaměřená na opětovné začlenění, včetně celostních opatření, se musí 
zabývat celou škálou problémů, s nimiž se osoby s komplexními potřebami potýkají.     


