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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom školskom systéme
(2011/2036(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

- so zreteľom na správu Komisie pre Európsky parlament s názvom Systém európskych 
škôl v roku 2009 (KOM(2010)0595),

- so zreteľom na Dohovor o štatúte európskych škôl1,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2005 o možnostiach vypracovania 
systému Európskych škôl2,

- so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa 
mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev3,

- so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorý vstúpil do platnosti 3. mája 2008 a ktorý Európska únia ratifikovala 
23. decembra 2010, a najmä na jeho článok 244,

- so zreteľom na správu generálneho tajomníka európskych škôl, ktorá bola predložená 
Najvyššej rade európskych škôl (najvyššia rada) na schôdzi 12., 13. a 14. apríla 2011 v 
Bruseli5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozpočet 
a Výboru pre právne veci(A7-0000/2011),

A. keďže v článku 165 ZFEÚ sa zdôrazňuje, že EÚ prispieva k rozvoju kvalitného 
vzdelávania a jej činnosť sa zameriava na rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní 
prostredníctvom výučby jazykov,

B. keďže európske školy umožňujú žiakom upevniť svoju kultúrnu identitu a dosiahnuť 
vysokú úroveň znalosti cudzích jazykov,

C. keďže európske školy sa nedajú považovať za medzinárodné školy, pretože zodpovedajú 
potrebe poskytovať deťom školské vzdelanie v ich materinskom jazyku,

                                               
1 Ú. v. ES L 212, 17.8.1994, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 193E, 17.8.2006, s. 333.
3 Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Ref. č.: 2011-02-D-39.
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D. keďže spôsob fungovania európskych škôl už nie je prispôsobený súčasnému stavu,

E. keďže v školách v Bruseli a Luxemburgu existuje problém preplnenia škôl, ktorý 
ohrozuje kvalitu výučby a bráni prijímaniu iných detí ako detí zamestnancov inštitúcií,

F. keďže spôsob výučby, na ktorom sú založené európske školy, by sa mal podporovať 
v členských štátoch,

G. zohľadňujúc ťažkosti sústrediť v rámci jedného systému výučby žiakov pochádzajúcich 
z rôznych kultúrnych a jazykových prostredí, ktorých talent a schopnosti môžu byť 
mimoriadne odlišné,

H. keďže v snahe podporovať zbližovanie žiakov a ich vzájomné porozumenie bola 
stanovená spoločná výučba niektorých predmetov v rovnakom jazyku v triedach 
rovnakého ročníka,

I. pripomínajúc, že európske školy sú financované z príspevkov členských štátov 
a vyrovnávacieho príspevku poskytovaného EÚ,

J. keďže hospodárska kríza má vplyv na financovanie európskych škôl,

K. keďže počet žiakov bez jazykovej sekcie (SWALS) sa neustále zvyšuje,

L. keďže žiakom bez jazykovej sekcie sa poskytuje pomoc pri štúdiu jazyka jazykovej 
sekcie, do ktorej boli začlenení, a výučba v materinskom jazyku, čo si vyžaduje vysoké 
štrukturálne náklady, ktoré neustále rastú,

M. pripomínajúc, že v roku 2004 bol zavedený osobitný príspevok odvádzaný z platov 
zamestnancov, určený najmä pre európske školy,

Všeobecné súvislosti

1. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že európske školy sú často považované za 
elitárske školy, hoci ich úlohou je poskytovať výučbu v materinskom jazyku žiakom, 
ktorých rodičom sa môže stať, že zmenia pracovisko alebo sa vrátia do krajiny pôvodu;

2. domnieva sa, že európske školy by mali byť príkladom a že prenos tohto modelu do 
vnútroštátnych systémov vzdelávania by prispel k mobilite pracovnej sily;

Organizácia a propagácia systému európskej maturity

3. domnieva sa, že rozpočtové obmedzenia, s ktorými sa musia školy vyrovnať, musia byť 
sprevádzané skutočným posilnením ich samostatnosti v oblasti riadenia;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske školy mali zodpovedajúci právny základ v rámci 
pôsobnosti EÚ, a želá si, aby bol zapojený do diskusie vedenej na túto tému;

5. naliehavo žiada najvyššiu radu, aby lepšie predvídala potreby v oblasti infraštruktúr a aby 
prijala opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť problémom preplnenia škôl; vyzýva členské 
štáty a Komisiu, aby podporovali rozvoj škôl typu II a III;
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6. vyzýva členské štáty, aby podporili koncepciu európskych škôl na svojom území 
prostredníctvom vytvorenia pilotných škôl;

7. vyzýva členské štáty, aby vypracovali učebné osnovy spoločné pre všetky krajiny 
Európskej únie;

8. odporúča členským štátom, aby v rámci svojich vzdelávacích systémov podporovali 
niektoré koncepty prevzaté zo systému európskych škôl s cieľom podporovať formovanie 
európskeho občianstva od ranného veku;

9. pripomína, že absolventi európskej maturitnej skúšky môžu požiadať o prijatie na 
akúkoľvek vysokú školu v EÚ a naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili 
dodržiavanie príslušných ustanovení;

10. podporuje rozvoj partnerstiev medzi európskymi školami a vnútroštátnymi školami;

Rozpočtové aspekty

11. konštatuje, že príjmy škôl stagnujú alebo klesajú najmä preto, že vzhľadom na nedostatok 
miest odmietajú zapísať žiakov zo zmluvných organizácií alebo z rodín mimo inštitúcií 
Spoločenstva odmietaní;

12. berie na vedomie, že je potrebné racionalizovať náklady na riadenie týchto škôl, ale 
zdôrazňuje, že snaha obmedziť výdavky nesmie spochybniť základné princípy, na 
ktorých je založený koncept európskych škôl, ako je výučba v materinskom jazyku, 
pričom pre vyučujúcich je príslušný jazyk ich materinským jazykom;

13. žiada Komisiu, aby stanovila svoj rozpočtový príspevok k naplneniu týchto zásad a aby 
umožnila primeraným spôsobom sa postarať o žiakov s osobitnými vzdelávacími 
potrebami;

14. konštatuje, že niektoré štáty v čoraz väčšej miere neplnia svoje záväzky v súvislosti s 
vysielaním učiteľov, pričom sa odvolávajú najmä na rozdiel medzi percentuálnym 
zastúpením školopovinných detí s ich štátnou príslušnosťou a príspevkom do rozpočtu 
škôl, ktorý sa od nich požaduje;

15. podporuje vytváranie nových jazykových sekcií okamžite po dosiahnutí kvóty žiakov s 
cieľom umožniť žiakom bez jazykovej sekcie študovať v materinskom jazyku 
a predchádzať akejkoľvek diskriminácii v porovnaní so žiakmi v iných jazykových 
sekciách, pričom sa zároveň znížia náklady spojené s osobitným postavením žiakov bez 
jazykovej sekcie;

16. zdôrazňuje, že nedostatok vyslaných pracovníkov musí byť kompenzovaný náborom 
miestnych lektorov, ktorí sú platení školou; žiada najvyššiu radu, aby zabezpečila, že 
členské štáty, ktoré neprispievajú finančne prostredníctvom vysielania učiteľov, budú 
odvádzať zodpovedajúci finančný príspevok do rozpočtu škôl;

17. domnieva sa, že súčasný systém financovania nadmerne zaťažuje niektoré členské štáty, 
pokiaľ ide o vysielanie učiteľov a poskytovanie školskej infraštruktúry, a žiada najvyššiu 
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radu, aby prehodnotila model financovania škôl a náboru učiteľov;

18. žiada Komisiu, aby podnikla kroky s cieľom určiť percento osobitného poplatku 
určeného na európske školy;

Pedagogické aspekty

19. vyzýva k širokému využívaniu tzv. dorozumievacích jazykov na výučbu všetkých 
predmetov, ktoré nie sú prvoradé;

20. zdôrazňuje potrebu externého hodnotenia učebných osnov európskych škôl;

21. želá si, aby nábor lektorov spĺňal kritériá špičkovej úrovne a aby lektori boli kontrolovaní 
inšpektormi;

22. opätovne potvrdzuje, že starostlivosť o žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami je 
prioritou, a žiada, aby najvyššia rada zabezpečila uplatňovanie koeficientov pre túto 
kategóriu žiakov pri výpočte veľkosti tried;

23. žiada najvyššiu radu, aby zvážila vypracovanie osvedčenia o ukončení štúdia iného ako 
maturitného vysvedčenia pre žiakov, ktorí sa orientujú na odborné štúdium;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom a 
Najvyššej rade európskych škôl.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Súčasný stav

Prvá európska škola bola založená v Luxemburgu v októbri 1953 na podnet skupiny 
úradníkov. Táto vzdelávacia skúsenosť, v rámci ktorej sa združili deti s rozličnými 
materinskými jazykmi, bola rýchlo považovaná sa pozitívnu, a takýmto spôsobom bolo 
postupom času v rôznych mestách založených 14 európskych škôl, ktoré v rámci súčasnej 
nomenklatúry zodpovedajú kategórii škôl tzv. typu 1.

V roku 2010 tieto školy navštevovalo 22 778 žiakov, z toho 14 292 v školách v Bruseli 
a Luxemburgu, čo predstavuje približne 63 % celkového počtu žiakov. Od roku 2007 do roku 
2010 počet žiakov vzrástol o 8,35 %. Podľa plánu sa v roku 2012 otvoria dve nové školy, a to 
v Bruseli a v Luxemburgu.

Žiaci sú zaradení do troch kategórií. Žiaci kategórie I sú najmä deti úradníkov a zmluvných 
zamestnancov inštitúcií. Ich podiel sa neustále zvyšuje a v súčasnosti predstavujú takmer tri 
štvrtiny populácie žiakov. Ich podiel je viac než 90 % na 4 školách v Bruseli, kde sa 
vzhľadom na nedostatočnú infraštruktúru uplatňuje reštriktívna politika zápisu žiakov 
kategórie II (ktorí sa prijímajú za podmienok stanovených v dohodách uzatvorených medzi 
školami a niektorými organizáciami a podnikmi) a kategórie III (ktorých rodičia platia 
školné). Vzhľadom na nedostatok priestorov najvyššia rada rozhodla, že už nebude 
podpisovať zmluvy týkajúce sa kategórie II pre školy v Bruseli.

2. Pedagogické aspekty

V rámci pedagogickej organizácie európskych škôl sa stanovuje, že vzdelávanie sa poskytuje 
v materinskom jazyku žiakov. Preto má každá škola niekoľko jazykových sekcií. Predmety 
a ich obsah sú rovnaké v každej sekcii.

Ak podmienky na vytvorenie novej jazykovej sekcie nie sú splnené, žiaci bez jazykovej 
sekcie sú začlenení do inej jazykovej sekcie, pričom sa vzdelávajú vo svojom rodnom jazyku 
a majú osobitný program výučby na zlepšenie úrovne jazyka sekcie, do ktorej sú začlenení. 

V záujme podpory skutočne  multikultúrneho vzdelávania sa kladie dôraz na štúdium, 
chápanie a používanie cudzích jazykov. Štúdium prvého cudzieho jazyka, ktorý sa nazýva tiež 
dorozumievací (angličtina, nemčina alebo francúzština), je povinné od prvej triedy základnej 
školy. Všetci žiaci sa učia druhý cudzí jazyk od druhého ročníka strednej školy. Na hodinách 
daného jazyka sú spojené skupiny žiakov rôznych národností a vyučujúcimi sú učitelia, 
ktorých materinským jazykom je daný jazyk. Táto jazyková rozmanitosť sa uplatňuje v rámci 
hodín výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy, kde sú vždy prítomné skupiny z rôznych 
jazykových sekcií.

Ďalší charakteristický prvok výučby: na základnej škole sa raz do týždňa konajú tzv. európske 
hodiny, čo sú stretnutia detí zo všetkých sekcií, počas ktorých sa hrajú alebo venujú 
kultúrnym a umeleckým činnostiam.

Je potrebné poznamenať, že európske školy ponúkajú iba jeden typ vzdelávania a majú viesť 
k získaniu európskeho maturitného vysvedčenia. Keďže v prípade študentov s poruchami 
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učenia nie je možné zmeniť zameranie, systém poskytuje pomoc žiakom s osobitnými 
vzdelávacími potrebami, aby mohol tento diplom získať maximálny počet žiakov. V rokoch 
2009-2010 priemerná miera opakovania ročníka medzi žiakmi na základných a stredných 
školách dosiahla 2,7%.1

3. Rozpočtové aspekty a personálna politika

V preambule Dohovoru o štatúte európskych škôl2 sa pripomína, že systém európskych škôl 
je systémom sui generis, založeným na spolupráci medzi členskými štátmi a Európskou 
úniou.

Článok 25 dohovoru stanovuje, že rozpočet škôl sa skladá z: 
1) príspevkov členských štátov prostredníctvom zachovania vyplácania odmien vyslaným 
alebo preloženým učiteľom a prípadne prostredníctvom finančného príspevku, o ktorom 
jednomyseľne rozhodne najvyššia rada; 
2) príspevku Európskych spoločenstiev, ktorý je určený na pokrytie rozdielu medzi celkovým 
objemom výdavkov škôl a súčtom ostatných príjmov; 
3) príspevkov od organizácií, ktoré nie sú organizáciami Spoločenstva a s ktorými najvyššia 
rada uzatvorila dohodu;

Pokiaľ ide o príspevky členských štátov, ukázalo sa, že v roku 2010 nebolo členskými štátmi 
obsadených 64 miest vyslaných učiteľov, z čoho 27 miest bolo anglofónnych. Anglický jazyk 
sa učia skoro všetci žiaci a žiaci bez jazykovej sekcie sa začleňujú tiež predovšetkým do 
anglickej (a francúzskej) sekcie.3 Táto situácia spôsobuje nerovnováhu medzi percentom 
britských žiakov a vyslaných učiteľov rovnakej národnosti. To viedlo k tomu, že najvyššia 
rada v roku 2008 v Helsinkách vymedzila všeobecné zásady spravodlivého rozdelenia 
nákladov medzi členskými štátmi na základe percentuálneho podielu žiakov každej národnosti 
(pozri bod 4).

Prijaté riešenie spočívalo v tom, že sa umožnilo členským štátom, ktoré si to želali, vyslať 
učiteľov s cieľom zabezpečiť výučbu v danom jazyku učiteľmi, pre ktorých príslušný jazyk 
nie je materinským jazykom. Po 2 rokoch sa dá konštatovať, že len málo členských štátov je 
pripravených obsadzovať miesta, ktoré vyžadujú výučbu v tzv. dorozumievacom jazyku.

Jediným spôsobom ako odstrániť nedostatok učiteľov je preto využívanie lektorov, t. j. 
profesorov, ktorí sú prijatí na mieste a financovaní z rozpočtu škôl. Jedna tretina vyučovacích 
hodín v európskych školách je teraz vykonávaná lektormi, čo logicky zaťažuje príspevok 
Únie do rozpočtu škôl.

Ak sledujeme vývoj jednotlivých príspevkov rôznych subjektov systému prispievania do 
rozpočtu škôl od roku 2005, konštatujeme, že došlo k poklesu podielu príspevkov od 
členských štátov, zvýšeniu podielu príspevku Komisie a poklesu podielu príspevkov od 
žiakov kategórie III4.

                                               
1 Údaje pre školský rok 2010 – 2011v európskych školách, ref. č.: 2010-D-569-fr-3.
2 Ú. v. ES L 212, 17.8.1994, s. 3.
3 V roku 2010 bolo v bruselských školách 66,83 % žiakov bez jazykovej sekcie zapísaných do anglickej sekcie, 
29 % žiakov do francúzskej sekcie a 4 % do nemeckej sekcie.
4 Výročná správa generálneho tajomníka Najvyššej rady európskych škôl, ref. č.: 2011-02-D-39-fr-1.
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4. Reforma z roku 2009 a otvorenie systému

V spolupráci s Európskym parlamentom, ktorý sa o európskych školách vyjadril najmä vo 
svojom uznesení z roku 20051, Európska komisia začala od roku 2004 uvažovať o najlepšom 
spôsobe reformy systému európskych škôl s cieľom umožniť systému, aby mohol čeliť 
výzvam rozšírenej Únie. Táto reforma mala byť tiež príležitosťou na rozšírenie prístupu 
k európskym štúdiám. Ako to Európsky parlament zdôraznil vo svojom uznesení z roku 2005, 
európsky pedagogický model sa osvedčil a je žiaduce, aby bol prístupný aj iným žiakom, 
nielen žiakom z európskych škôl.

Najvyššia rada schválila v máji 2009 zásady tejto reformy zameranej predovšetkým na tri 
aspekty:

 zjednodušiť všeobecné riadenie systému tak, aby sa rozhodnutia prijímali na vhodnej 
úrovni;

 zabezpečiť, aby náklady na prevádzku systému boli rovnomerne rozdelené medzi 
všetky členské štáty,

 otvoriť systém školám typu II (vnútroštátne školy schválené najvyššou radou, ktorých 
prioritným poslaním je prijímať deti z európskych inštitúcií) a školám typu III 
(vnútroštátne školy akreditované najvyššou radou, ktoré môžu prijímať deti bez 
rozdielu).

Odvtedy viacero vnútroštátnych škôl nachádzajúcich sa na území Európskej únie 
a poskytujúcich európske vzdelávanie podpísali dohodu o akreditácii, ktorá im umožňuje 
používať európske učebné osnovy a prípadne udeliť európske maturitné vysvedčenie.

5. Stanovisko spravodajcu:

Európske školy boli vytvorené s cieľom zabezpečiť deťom zamestnancov európskych 
inštitúcií, ktorí musia pracovať a žiť v zahraničí v odlišnom kultúrnom prostredí, prístup ku 
vzdelaniu v ich materinskom jazyku, aby sa tieto deti mohli kedykoľvek vrátiť do školy v 
krajine ich pôvodu. Ide tu teda o potrebu a nie o prepych.

Treba mať na pamäti, že vo všetkých členských štátoch je vzdelávanie zadarmo a že 
zamestnanci inštitúcií nemajú inú možnosť, než zapísať svoje deti do týchto špecifických 
škôl, ak im chcú zaistiť vzdelávanie v materinskom jazyku.

Je zrejmé, že viac než 50 rokov od vzniku prvej európskej školy sa koncept musí vyvíjať a 
prispôsobovať sa novým hospodárskym a spoločenským požiadavkám. Musí však byť aj 
naďalej inšpirujúcim modelom pre vnútroštátne školské systémy, ktoré zhodnocujú európske 
občianstvo a podporujú rozvoj mobility.

Ak finančná kríza vyžaduje určité škrty v rozpočte, je potrebné analyzovať situáciu viac z 
hľadiska investície do budúcnosti mladých Európanov ako z hľadiska nákladov. Úspory by 
nemali narušiť základné zásady, na ktorých je systém založený.
                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu o možnostiach vypracovania systému Európskych škôl (Ú. v. EÚ C 193E, 
17.8.2006, s.333).



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

SK

V tejto súvislosti je dôležité, aby vzdelávanie naďalej poskytovali učitelia vyučujúci vo 
svojom materinskom jazyku. Obchádzanie tejto zásady je chybou a ak má systém ťažkosti pri 
hľadaní vyučujúcich v rodnom jazyku, znamená to, že je potrebné uskutočniť reformu 
politiky prijímania zamestnancov. Než sa však začne uvažovať o novej reforme, spravodajca 
sa domnieva, že by mal byť najprv v plnej miere využitý súčasný systém, ktorý stanovuje, že 
členské štáty môžu poskytnúť finančný príspevok do rozpočtu škôl, ak nevyšlú učiteľov.

Keďže ide o personálnu politiku, spravodajca konštatuje, že neplnenie povinnosti v oblasti 
vysielania zo strany členských štátov vyvoláva veľmi silný tlak na rozpočet EÚ. Stále rastie 
počet lektorov, ktorých školy musia prijímať a platiť priamo, čo ešte viac zaťažuje 
vyrovnávací príspevok poskytovaný Komisiou. Je nevyhnutné pripomenúť členským štátom, 
ktoré si neplnia svoje povinnosti, aby vyslali učiteľov podľa kvót.

V tejto súvislosti je v záujme zníženia záťaže pre niektoré členské štáty, a to najmä tie, ktoré 
poskytujú učiteľov pre jazykové sekcie, kde je začlenená väčšina žiakov bez jazykovej sekcie, 
potrebné zabezpečiť, aby sa uplatňovala koncepcia vzdelávania v materinskom jazyku 
v prípade, že bola dosiahnutá kvóta žiakov, ktorá je potrebná na otvorenie jazykovej sekcie. 
To je jediný spôsob ako zabrániť diskriminácii medzi žiakmi bez jazykovej sekcie a ostatnými 
žiakmi.

Spravodajca sa tiež domnieva, že by sa dali dosiahnuť podstatné úspory, ak by sa 
zovšeobecnilo používanie tzv. dorozumievacích jazykov (angličtina, nemčina a francúzština) 
na výučbu všetkých predmetov, ktoré nie sú prvoradé.

Celkovo sa spravodajca domnieva, že sa treba vo väčšej miere orientovať na vytváranie škôl 
typu 2 a typu 3, ktoré sú konkrétnym krokom smerom k „európskemu“ vzdelávaniu 
prístupnému väčšiemu počtu žiakov.

Ak je bilancia fungovania európskych škôl pozitívna a tento systém otvára povzbudivý 
výhľad pre formovanie európskeho systému vzdelávania, je na členských štátoch, aby sa 
usilovali nielen zachovať tento systém, ale aj rozvíjať tento unikátny a výnimočný model 
vzdelávania v Európe.


