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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o systému Evropských škol
(2011/2036(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na zprávu Komise určenou Evropskému parlamentu nazvanou „Systém 
Evropských škol v roce 2009“ (KOM(2010)0595),

– s ohledem na Úmluvu o statutu evropských škol1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2005 o možnostech rozvoje systému Evropských 
škol2,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se 
mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství3,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která vstoupila v 
platnost dne 3. května 2008 a dne 23. prosince 2010 byla ratifikována Evropskou unií, a 
zejména s ohledem na článek 24 této úmluvy4,

– s ohledem na výroční zprávu generálního tajemníka evropských škol, která byla 
předložena Nejvyšší radě na jejím zasedání konaném ve dnech 12., 13. a 14. dubna 2011 v 
Bruselu5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Rozpočtového výboru 
a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že článek 165 SFEU stanoví, že EU přispívá k rozvoji kvalitního 
vzdělávání a v rámci vzdělávání usiluje výukou jazyků o rozvoj evropského rozměru,

B. vzhledem k tomu, že evropské školy (EŠ) umožňují studentům upevnit jejich kulturní 
identitu a získat vysoce kvalitní znalosti cizích jazyků,

C. vzhledem k tomu, že EŠ není možné považovat za mezinárodní školy, neboť splňují 
požadavek výuky dětí v jejich mateřském jazyce,

D. vzhledem k tomu, že fungování EŠ není v současné době přizpůsobené stávajícím 

                                               
1 Úř. věst. L 212, 17.8.1994, s. 3.
2 Úř. věst. C 193E, 17.8.2006, s. 333.
3 Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Ref.: 2011-02-D-39.
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okolnostem,

E. konstatuje, že v bruselských a lucemburských evropských školách existuje problém 
nadměrného počtu studentů, který má negativní dopad na kvalitu výuky a brání 
zapisování dětí, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci evropských institucí,

F. vzhledem k tomu, že typ výuky, z něhož vychází evropské školy, by měl být prosazován 
v členských státech,

G. vzhledem k potížím, které jsou spojeny se slučováním studentů z rozdílných kulturních a 
jazykových prostředí, u nichž může existovat extrémně rozdílná úroveň nadání a 
schopností, do jednoho vzdělávacího systému,

H. vzhledem k tomu, že za účelem sblížení a vzájemného porozumění studentů se určité 
předměty ve stejných ročnících vyučují společně v jednom jazyce,

I. připomínaje, že EŠ jsou financovány z příspěvků členských států a vyrovnávacího 
příspěvku z rozpočtu EU,

J. vzhledem k tomu, že hospodářské krize má dopad na financování EŠ,

K. vzhledem k tomu, počet studentů bez jazykových sekcí (SWALS) neustále roste,

L. vzhledem k tomu, že studenti bez jazykové sekce mají k dispozici asistenci během výuky 
v jazyce dané jazykové sekce, do níž jsou zařazeni, a hodiny mateřského jazyka, v 
důsledku čehož vznikají vysoké strukturální náklady, které neustále rostou,

M. připomínaje, že v roce 2004 byl zaveden zvláštní odečet z platu úředníků určený 
konkrétně pro EŠ,

Obecné úvahy

1. lituje skutečnosti, že EŠ jsou často neprávem označovány za elitářské školy, přestože 
jejich posláním je zajistit výuku v mateřském jazyce studentům, jejichž rodiče mohou být 
nuceni změnit místo zaměstnání nebo se vrátit zpět do země původu;

2. domnívá se, že EŠ by měly sloužit jako příklad a že zavádění modelu evropských škol do 
vnitrostátních vzdělávacích systémů by přispělo k mobilitě pracovních sil;

Uspořádání a propagace systému a evropské maturity

3. domnívá se, že rozpočtová omezení, která evropské školy musí přijmout, musí 
doprovázet výrazné posílení jejich autonomie v oblasti řízení;

4. trvá na tom, že je nezbytné, aby EŠ měly odpovídající právní základ v rámci pravomocí 
EU, a žádá, aby byl zapojen do všech diskuzí týkajících se tohoto tématu;

5. naléhavě žádá Nejvyšší radu, aby lépe předem stanovila požadavky s ohledem na 
infrastrukturu a přijala opatření, která umožní zabránit nadměrnému počtu studentů ve 
školách; vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly rozvoj škol typu II a III;
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6. žádá členské státy, aby podporovaly koncepci evropských škol na svém území 
vytvořením pilotních projektů;

7. vyzývá členské státy, aby vytvořily vzdělávací programy společné pro všechny země 
Unie;

8. doporučuje členským státům, aby ve svých vzdělávacích systémech prosazovaly některé 
koncepce používané v EŠ s cílem podpořit vytváření evropského občanství již od raného 
věku;

9. připomíná, že úspěšní absolventi evropské maturitní zkoušky se mohou ucházet o přijetí 
na kteroukoli z univerzit v rámci EU, a naléhavě žádá, aby členské státy neprodleně 
zajistily k tomu odpovídající podmínky;

10. podporuje vytváření partnerství mezi EŠ a školami na vnitrostátní úrovni;

Rozpočtová hlediska

11. konstatuje, že příjmy škol stagnují nebo se snižují, zejména v důsledku toho, že se v 
současné době s ohledem na nedostatečný počet míst zamítají žádosti o zápis dětí, jejichž 
rodiče pracují pro smluvní organizace nebo nejsou zaměstnanci orgánů a institucí 
Společenství;

12. připomíná, že je zapotřebí racionalizovat provozní náklady škol, zdůrazňuje však, že 
snahy o provádění škrtů ve výdajích nesmí ohrozit základní principy, na nichž je založena 
koncepce evropských škol, jako je výuka v mateřském jazyce rodilými mluvčími;

13. žádá Komisi, aby stanovila příspěvky z rozpočtu tak, aby respektovaly tyto principy a aby 
řádně zohledňovaly studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami;

14. konstatuje, že některé členské státy stále častěji neplní své povinnosti s ohledem na 
přidělování učitelů a odvolávají se přitom zejména na rozdíly mezi procentuálním 
zastoupením studentů jejich národnosti ve škole a příspěvky, které se od nich žádají do 
rozpočtů škol;

15. vyzývá k vytváření nových jazykových sekcí, jakmile se dosáhne stanoveného počtu 
studentů, aby se studentům bez jazykové sekce umožnilo studovat v jejich mateřském 
jazyce a zabránilo se tak jakékoli diskriminaci ve srovnání se studenty z jiných 
jazykových sekcí a omezily se náklady spojené se zvláštním statutem studentů bez 
jazykové sekce;

16. zdůrazňuje, že nedostatek předělených učitelů je třeba kompenzovat náborem učitelů na 
místní úrovni, přičemž jejich odměna je hrazena z rozpočtu škol; žádá Nejvyšší radu, aby 
usilovala o to, aby členské státy, které finančně nepřispívají přidělením učitelů, poskytly 
odpovídající finanční příspěvek do rozpočtu jednotlivých škol;

17. domnívá se, že stávající systém financování představuje pro některé členské státy 
neúměrnou finanční zátěž, pokud jde o přidělování učitelů a zajišťování infrastruktury 
škol, a žádá Nejvyšší radu, aby provedla přezkum současného modelu financování škol a 
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náboru učitelů;

18. žádá Komisi, aby přijala opatření, která umožní stanovit procento zvláštních poplatků 
určených pro evropské školy;

Vzdělávací hlediska

19. požaduje širší využití pracovních jazyků pro výuku všech vedlejších předmětů;

20. zdůrazňuje, že je nezbytné provést externí hodnocení  vzdělávacích programů evropských 
škol;

21. žádá, aby nábor vyučujících probíhal na skutečně vysoké úrovni a aby na něj dohlíželi 
inspektoři;

22. znovu opakuje, že péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami zůstává nadále 
prioritou, a žádá Nejvyšší radu, aby při výpočtu velikosti jednotlivých tříd usilovala o 
uplatňování koeficientů s ohledem na tuto kategorii žáků;

23. žádá, aby Nejvyšší rada zvážila navržení certifikátu o ukončení studií, který nahradí 
maturitní vysvědčení pro studenty, kteří mají zájem orientovat se na odbornou přípravu;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským států a 
Nejvyšší radě evropských škol.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Stávající situace

První evropská škola byla zřízena na podnět skupiny úředníků v říjnu 1953 v Lucemburku. 
Tato zkušenost v oblasti vzdělávání, kdy byly sdruženy děti s různými mateřskými jazyky do 
jedné školy, se brzy osvědčila, a proto bylo průběhu let v různých městech 14 založeno 
evropských škol, které jsou v rámci stávající klasifikace řazeny do kategorie škol označované 
jako školy „typu 1“. 

V roce 2010 tyto školy čítaly 22 778 studentů, z nich 14 292 navštěvuje školy v Bruselu a 
Lucemburku, což představuje přibližně 63 % celkového počtu studentů. V období od roku 
2007 do roku 2010 počet studentů stoupl o 8,35 %. V roce 2012 se plánuje otevření dvou 
nových škol, v Bruselu a Lucemburku.

Studenti jsou rozděleni do tří kategorií. Studenti kategorie I jsou zejména děti úředníků a 
dočasných zaměstnanců orgánů a institucí EU. Jejich podíl neustále roste a v současné době 
představují téměř ¾ celkového počtu studentů. Podíl těchto studentů představuje více než 
90 % ve čtyřech bruselských školách, kde je v důsledku nedostatečné infrastruktury 
uplatňována politika omezeného zápisu studentů kategorie II (studentů, kteří jsou do 
evropských škol přijímáni na základě podmínek stanovených v dohodách uzavřených mezi 
školami a určitými organizacemi nebo podniky) a studentů kategorie III (studentů, jejichž 
rodiče platí školné). S ohledem na omezené provozní prostory Nejvyšší rada rozhodla, že již 
nebude podepisovat dohody kategorie II pro bruselské školy.

2. Vzdělávací hlediska

Systém vzdělávání v evropských školách je navržen tak, aby byla základní výuka 
poskytována v mateřském jazyce jednotlivých studentů. Z toho důvodu každá škola zahrnuje 
více jazykových sekcí. Rozdělení předmětů a jejich náplň jsou v každé z jazykových sekcí 
identické.

Nejsou-li splněny podmínky pro vytvoření nové jazykové sekce, jsou studenti bez jazykové 
sekce zařazeni do jiné jazykové sekce, přičemž studují mateřský jazyk a mají k dispozici 
zvláštní sylabus, který jim umožňuje zdokonalovat se v jazyce dané sekce, v němž probíhá 
jejich výuka. 

S cílem podpořit skutečně multikulturní vzdělávání je kladen důraz na studium, porozumění a 
používání cizích jazyků. Studium prvního cizího jazyka, zvaného také „pracovní“ jazyk (EN, 
DE nebo FR), je povinné od prvního ročníku základní školy. Všichni studenti se začínají učit 
druhý cizí jazyk v druhém ročníku střední školy. Při výuce cizích jazyků jsou spojeny skupiny 
studentů různých národností a výuku zajišťuje učitel, pro nějž je vyučovaný jazyk mateřským 
jazykem. S takovým různorodým jazykovým složením je možné se setkat také v hodinách 
výtvarné, hudební a tělesné výchovy, v nichž jsou vždy sdruženi studenti z různých 
jazykových sekcí.

Další charakteristické prvky výuky: na úrovni základní školy jsou studenti ze všech 
jazykových sekcí jednou týdně sdružováni v tzv. „evropských hodinách“, během nichž se 
věnují různým hrám a kulturním a výtvarným činnostem.
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Je třeba poznamenat, že evropské školy nabízí pouze jediný typ vzdělání, u nějž se 
předpokládá, že povede k získání „evropské maturity“.  Vzhledem k tomu, že pro studenty, 
jež se potýkají se studijními problémy, není možné změnit zaměření, systém poskytuje 
studentům se zvláštními vzdělávacími potřebami asistenci, aby co největší počet studentů byl 
schopen získat evropské maturitní vysvědčení. V letech 2009–2010 byl podíl studentů na 
základní i střední škole, kteří opakovali ročník, v průměru 2,7 %1.

3. Rozpočtové aspekty a otázky personální politiky

Jak uvádí preambule Úmluvy o statutu evropských škol, systém evropských škol2 je jediný 
svého druhu a je založen na spolupráci členských států a Evropské unie.

Článek 25 úmluvy stanoví, že rozpočet škol je financován: 
1) příspěvky členských států prostřednictvím průběžného vyplácení odměn přiděleným nebo 
vyslaným učitelům a případně prostřednictvím finančního příspěvku, o kterém jednomyslně 
rozhodne Nejvyšší rada; 
2) příspěvkem Evropských společenství, který je určen k pokrytí rozdílu mezi celkovým 
objemem výdajů škol a součtem ostatních příjmů; 
3) příspěvky od organizací, které nejsou organizacemi Společenství, se kterými Nejvyšší rada 
uzavřela dohodu.

Pokud jde o příspěvky členských států, odpovídal počet míst přidělených učitelů, které nebyly 
členskými státy zajištěny, 64, přičemž ve 27 případech se jednalo o místa anglicky hovořících 
učitelů. Angličtina je jazykem, který studují prakticky téměř všichni studenti, a také studenti 
bez jazykových sekcí (SWALS) se zapisují zejména do anglické (a francouzské) sekce3. Tato 
situace vede k nerovnováze mezi procentem studentů britské národnosti a procentem 
přidělených učitelů téže národnosti. Právě tato nerovnováha přiměla Nejvyšší radu, aby v roce 
2008 přijala v Helsinkách obecné zásady pro rovnoměrné rozdělení nákladů mezi členské 
státy na základě procentuálního zastoupení studentů jednotlivých zemí (viz bod 4).

Byl přijat přístup, který umožňuje členským státům, které o to mají zájem, vyslat učitele s 
cílem zajistit výuku v určitém jazyce prostřednictvím učitelů, pro něž vyučovací jazyk není 
jazykem mateřským. Po dvou letech je možné konstatovat, že jen několik málo členských 
států je připraveno zaplňovat pracovní místa vyžadující učitele, kteří by vyučovali v tzv. 
„pracovních“ jazycích.

Jediným způsobem, jak vyřešit problém nedostatku učitelů, je využít lektorů, tj. učitelů 
najatých na místní úrovni, a financovat je z rozpočtu škol. Jednu třetinu vyučovaných hodin v 
evropských školách v současné době zajišťují právě tito lektoři, což logicky výrazně zvyšuje 
požadavky na příspěvky Unie do rozpočtu evropských škol.

Zaměříme-li se na vývoj příspěvků od jednotlivých přispěvatelů do rozpočtu škol od roku 
2005, můžeme konstatovat, že došlo ke snížení podílu příspěvků poskytovaných členskými 

                                               
1 Údaje evropských škol poskytnuté na začátku školního roku 2010–2011, Ref: 2010-D-569-en-3.
2 Úř. věst. L 212, 17.8.1994, s. 3.
3 V roce 2010 bylo v bruselských školách zapsáno 66,83 % studentů bez jazykové sekce (SWALS) do anglické 
sekce, zatímco do francouzské sekce jich bylo zapsáno 29 % a do německé sekce 4 %.
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státy, zvýšení podílů příspěvků poskytovaných Komisí a ke snížení podílu příspěvků 
pocházejících od studentů kategorie III1.

4. Reforma z roku 2009 a zavedení systému

Ve spolupráci s Evropskými parlamentem, který se na evropské školy zaměřil ve svém 
usnesení z roku 20052, Komise od roku 2004 hledá nejlepší způsob, jak reformovat systém 
evropských škol s cílem reagovat na skutečnosti spojené s rozšířením Unie. Tato reforma by s 
sebou měla zároveň přinést možnost rozšíření přístupu k evropské výuce. Jak Evropský 
parlament zdůraznil ve svém usnesení z roku 2005, evropský pedagogický model se osvědčil 
a bylo by žádoucí, aby byl přístupný i dalším studentům, kteří nenavštěvují evropské školy.

Nejvyšší rada schválila v květnu 2009 zásady této reformy, která se prakticky zaměřuje na 
tyto tři aspekty:

 zjednodušení všeobecného řízení systému tak, aby rozhodnutí byla přijímána na 
odpovídající úrovni;

 snaha o to, aby náklady na zajištění fungování tohoto systému byly rovnoměrně 
rozděleny mezi všechny členské státy;

 zavedení systému ve školách typu II (což jsou vnitrostátní školy schválené Nejvyšší 
radou, jejichž hlavní náplní je zajišťovat výuku pro děti rodičů pracujících v 
evropských orgánech a institucích) a ve školách typu III (což jsou vnitrostátní školy 
schválené Nejvyšší radou, které mohou přijímat děti bez rozdílů).

Od té doby několik vnitrostátních škol na území Evropské unie zajišťujících evropskou výuku 
podepsalo dohodu o akreditaci, která jim umožňuje šířit evropský model výuky a případně 
udělovat evropské maturitní vysvědčení.

5. Stanovisko zpravodaje

Evropské školy byly vytvořeny s cílem zajistit dětem úředníků evropských orgánů a institucí, 
kteří pracují a žijí v zahraniční v odlišném kulturním prostředí, přístup ke studiu ve jejich 
mateřském jazyce, aby se tyto děti mohly kdykoli začlenit zpět do systémů ve své vlastní 
zemi. Jedná se tedy o nezbytnost, nikoli o luxus.

Je třeba mít na paměti, že ve všech členských státech je vzdělávání bezplatné a že úředníci 
evropských orgánů a institucí nemají jinou možnost, než zapsat své děti do těchto 
specifických vzdělávacích zařízení, chtějí-li zajistit, aby se vzdělávaly ve svém mateřském 
jazyce.

Je zjevné, že více než 50 let poté, co byla zřízena první evropská škola, je třeba koncepci 
evropských škol dále vyvíjet a přizpůsobit hospodářským a společenským požadavkům. 
Evropská škola však musí i nadále zůstat modelem, který inspiruje vnitrostátní vzdělávací 
systémy a prohlubuje koncept evropského občanství a přispívá k rozvoji mobility.
                                               
1 Výroční zpráva generálního tajemníka Nejvyšší rady evropských škol, Ref.: 2011-02-D-39-fr-1.
2 Usnesení Evropského parlamentu o možnostech rozvoje systému Evropských škol (Úř. věst. C 193E, 
17.8.2006, s. 333).



PE464.749v01-00 10/10 PR\865924CS.doc

CS

Jestliže finanční krize vyžaduje určité rozpočtové škrty, je nezbytné tuto situaci analyzovat 
spíše z hlediska investic do budoucnosti mladých Evropanů, než z hlediska nákladů. Úspory 
by se neměly provádět na úkor základních principů, na nichž je systém založený.

V tomto ohledu je nezbytné, aby výuka byla nadále zajišťována učiteli v jejich mateřském 
jazyce. Obcházení této zásady je chybou a, potýká-li se systém s problémem v oblasti náboru 
vyučujících v rodném jazyce, znamená to, že je třeba reformovat náborovou politiku. Než se 
však začne uvažovat o nové reformě, zpravodaj se domnívá, že je třeba řádně využít 
stávajícího systému, který předpokládá, že členské státy, které nepřidělí příslušné učitele, by 
mohly poskytovat finanční příspěvky do rozpočtů škol.

Pokud jde o personální politiku, zpravodaj uvádí, že nedodržování povinnosti přidělování 
učitelů ze strany členských států má za následek příliš vysoké požadavky na rozpočet Unie. 
Ve skutečnosti se přijímá stále větší počet vyučujících přímo na místě, kteří jsou placeni z 
rozpočtu škol, což ještě více vyčerpává dorovnávající příspěvky poskytované Komisí. Je 
nezbytně nutné apelovat na členské státy, kteří neplní svou povinnost přidělovat učitele podle 
stanovených kvót.

V tomto ohledu je třeba v zájmu snížení zátěže některých členských států, zejména těch, jež 
zajišťují učitele pro jazykové sekce, do nichž je zapsána velká část studentů bez jazykové 
sekce (SWALS), aby se uplatňovala koncepce výuky v mateřském jazyce, jakmile je splněna 
kvóta studentů pro otevření jazykové sekce. Je to jediný způsob, jak zabránit jakékoli 
diskriminaci mezi studenty bez jazykové sekce (SWALS) a ostatními studenty.

Zpravodaj se také domnívá, že je možné dosáhnout dalších úspor, pokud se začnou obecně 
používat tzv. pracovní jazyky (angličtina, němčina a francouzština) pro výuku vedlejších 
předmětů.

Obecně je zpravodaj toho názoru, že je třeba orientovat se ve větší míře na zřizování 
vzdělávacích zařízení typu II a III, které představují konkrétní krok směrem k „evropskému“ 
vzdělávání přístupnému širšímu počtu studentů.

Je-li hodnocení fungování evropských škol pozitivní a systém nabízí stimulující možnosti 
vytvoření evropského vzdělávacího systému, měly by členské státy usilovat nejen o zachování 
tohoto systému, ale měly by tento jedinečný a výjimečný vzdělávací model v Evropě také dále 
rozvíjet.


