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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o řešení problému předčasného ukončování školní docházky
(2011/2088(INI))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na článek 14 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, zejména na její články 23, 28 a 29,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 
15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání1,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Řešení problému předčasného ukončování školní 
docházky: významný příspěvek k programu Evropa 2020“ (KOM(2011) 0018),

– s ohledem na návrh doporučení Rady o politikách ke snížení míry předčasného 
ukončování školní docházky, který předložila Komise (KOM(2011)0019),

– s ohledem na sdělení Komise „Kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší 
start do života pro všechny naše děti“ (KOM(2011)0066),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Mládež v pohybu: iniciativa zaměřená na 
rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným 
způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ (KOM(2010)0477),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Účinnost a spravedlnost v evropských systémech 
vzdělávání a odborné přípravy“ (KOM(2006)0481),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 11. května 2010 o sociálním rozměru vzdělávání 
a odborné přípravy2,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 26. listopadu 2009 o vzdělávání dětí z rodin migrantů3,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské 
spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)4,

– s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 
21. listopadu 2008 – Příprava mladých lidí na 21. století: agenda pro evropskou spolupráci 
v oblasti školství5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o učení se v raném věku v Evropské 
                                               
1 Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 Úř. věst. C 135, 26.5.2010, s. 2.
3 Úř. věst. C 301, 11.12.2009, s. 5.
4 Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2.
5 Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 20.
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unii1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že mladí lidé musí ovládat široké spektrum znalostí a základních 
dovedností včetně schopnosti dobře komunikovat, řešit problémy a kriticky hodnotit 
informace, aby se mohli plně zapojit do života společnosti, 

B. vzhledem k tomu, že míra předčasného ukončování školní docházky se liší nejenom 
v jednotlivých členských státech, ale i mezi městy a regiony, a je ovlivňována celou řadou 
složitých faktorů,

C. vzhledem k tomu, že jedním z pěti stěžejních cílů strategie Evropa 2020 je snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky na méně než 10 % a zvýšení podílu příslušníků 
mladší generace s ukončeným vyšším vzděláním na alespoň 40 %,

D. vzhledem k tomu, že již v roce 2003 se členské státy dohodly na cíli 10 %, ale pouze sedm 
z nich tohoto cíle dosáhlo, a v roce 2009 činila průměrná míra předčasného ukončování 
školní docházky 14,4 %,

E. vzhledem k tomu, že 24,1 % všech patnáctiletých v členských státech neumí dobře číst,

F. vzhledem k tomu, že předčasné ukončoení školní docházky má vážné důsledky, a to 
nejenom pro hospodářský růst EU, základní dovednosti a sociální stabilitu v evropském 
měřítku, ale také pro profesní dráhu a dobré životní podmínky mladých lidí, protože 
nedostatek vzdělání je rovněž klíčovou příčinou chudoby,

G. vzhledem k tomu, že předčasné ukončení školní docházky je základním faktorem, který 
přispívá k sociálnímu vyloučení v pozdějším životě,

Charakteristika předčasného ukončování školní docházky

1. zdůrazňuje, že základy budoucího průběhu vzdělávání dítěte jsou položeny v raném 
dětství, a znovu opakuje výzvu obsaženou ve svém usnesení o učení se v raném věku 
v EU ohledně rozvoje evropského rámce pro předškolní vzdělávání a péči;

2. konstatuje, že k předčasnému ukončení školní docházky dochází zejména u dětí 
pocházejících z chudého a znevýhodněného prostředí a z migrantských rodin; 

3. bere na vědomí existenci vícegeneračního cyklu, což znamená, že děti osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, mají silnou tendenci se chovat stejně; zdůrazňuje, že 
rodinná struktura má obrovský dopad na schopnost dětí uspět ve škole;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0231.
2 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 12.
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4. zdůrazňuje, že předčasné ukončení školní docházky je častější u chlapců než u dívek;

5. připomíná, že předčasné ukončení školní docházky může mít nepříznivý dopad na přístup 
k vysoce kvalitnímu celoživotnímu učení; 

Potřeba individuálního přístupu 

6. konstatuje, že při vytváření rovnoprávné společnosti je naprosto rozhodující rovnost 
příležitostí ve vzdělávání pro jednotlivce ze všech společenských skupin;

7. požaduje individuální a inkluzivní přístup ke vzdělání, který v případě potřeby zahrnuje 
cílenou podporu;

8. navrhuje, aby každá střední škola zřídila poradenskou službu, a umožnila tak studentům, 
kteří mají osobní problémy, o nich důvěrně hovořit; zdůrazňuje, že pracovníci poskytující 
poradenství musí mít odpovídající odbornou průpravu;

9. podporuje praktičtější přístup k učení a navrhuje zavedení účinných mechanismů 
včasného varování a následných opatření, aby se zabránilo eskalaci problémů; poukazuje 
na to, že pro dosažení tohoto cíle je naprosto zásadní oboustranná komunikace a užší 
spolupráce mezi školou a rodiči; 

10. podporuje lepší poradenství pro volbu povolání a programy pro získávání odborné praxe 
na školách, aby se žákům přiblížil svět práce a aby získali motivaci ke stanovení 
realistických cílů;

11. navrhuje, aby byly na školách zavedeny poradenské programy, které studentům poskytnou 
kontakt s úspěšnými osobnostmi, zejména těmi, které dříve studovaly v jejich vzdělávací 
instituci;

12. konstatuje, že finanční problémy znevýhodněných rodin mohou nutit studenty k tomu, aby 
opustili školu předčasně a aby vstoupili na trh práce; vyzývá členské státy, aby zvážily 
zavedení systému finanční podpory podle majetkových poměrů pro ty, kteří ji potřebují;

13. navrhuje zavedení dalších přerozdělovacích opatření, např. poskytování bezplatných 
školních jídel a učebnic pro znevýhodněné skupiny, aby se snížil dopad sociální 
nerovnosti a minimalizovalo předčasné ukončování školní docházky; 

14. zdůrazňuje zásadní význam státních školních systémů nejvyšší kvality; 

Společná odpovědnost 

15. zdůrazňuje, že za předčasné ukončování školní docházky dětí nesou ve společnosti 
zodpovědnost různé faktory, mezi něž patří nejen rodiče a škola, ale i místní orgány, 
a vyzývá k užší spolupráci mezi všemi těmito subjekty i místními zdravotními 
a sociálními službami; konstatuje, že společný přístup může jednotlivcům účinně pomoci 
překonat vícenásobné překážky při dosahování vzdělání a získávání zaměstnání;

16. uznává, že mapování intervencí rozdílných struktur společnosti ve členských státech může 
být obtížné; zdůrazňuje potřebu jak lepší koordinace těchto různých služeb na úrovni EU, 
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tak lepší koordinace v rámci členských států;

17. vybízí členské státy, aby investovaly do kvalifikovaných a dobře vyškolených pracovníků 
pro předškolní a povinné vzdělávání; navrhuje zaměstnávat ve školách pedagogické 
asistenty, kteří by pracovali se hůře prospívajícími žáky a pomáhali učitelům ve třídách 
při jejich práci;

18. konstatuje, že je třeba vybudovat povědomí studentů o široké škále možností povolání, jež 
mají k dispozici, a navrhuje, aby školy navázaly partnerství s místními firmami 
a organizacemi a umožnily tímto způsobem studentům setkat se s odborníky z různých 
oblastí;

19. zdůrazňuje, že pro mladé lidi jsou důležité skupiny přiměřené velikosti a stimulující 
učební prostředí;

Netradiční učení

20. uznává nárok všech na celoživotní vzdělávání, které zahrnuje nejen formální, ale 
i neformální a neoficiální vzdělávání;

21. zdůrazňuje význam rozličných možností průběhu vzdělávání studentů, kombinujících 
akademické vzdělávání a vzdělávání v odborných dovednostech, a vyzývá školy, aby 
podle svých možností přizpůsobovaly vzdělávací programy poptávce na trhu práce;

22. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení prestiže odborné kvalifikace, protože 
tak budou na ni studenti všech zaměření nahlížet jako na reálnou možnost volby;

23. zdůrazňuje, že základem všech kurikul by měla být zásada „naučit se učit“; konstatuje, že 
tato zásada je velmi důležitá proto, aby se do vzdělávacího procesu zapojilo více mladých 
lidí;

Možnost dostat druhou šanci

24. vyzývá členské státy, aby vypracovaly způsob opětovného začlenění osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, do školního systému, např. prostřednictvím tzv. škol 
druhé šance; 

25. vyzývá zaměstnavatele, aby v rámci možností uznali a podpořili právo mladých lidí, kteří 
nemají vyšší středoškolské vzdělání a kvalifikaci, na pracovní volno ke studiu a odborné 
přípravě; 

Politiky EU

26. vítá návrh Komise na doporučení Rady o politikách ke snížení míry předčasného 
ukončování školní docházky, v němž navrhuje rámec pro komplexní politiku v této 
oblasti;  

27. konstatuje však, že pro analýzu příčin předčasného ukončování školní docházky jsou 
zapotřebí obsáhlejší, konzistentnější a ucelenější údaje z členských států;
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28. žádá více finančních prostředků pro programy EU týkající se celoživotního učení, což 
zvýší mobilitu žáků a učitelů, rozšíří výměnu osvědčených postupů a přispěje ke zlepšení 
metod výuky a učení;

o

o o

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.



PE464.821v01-00 8/11 PR\866555CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Předčasné ukončování školní docházky je složitý jv a velká výzva pro Evropu. V důsledku toho 
začala EU zavádět četná opatření a nástroje, aby lépe podpořila členské státy při rozvíjení účinných 
a efektivních vnitrostátních politik pro řešení tohoto problému. Tato opatření a nástroje zahrnují 
sdělení Komise o řešení problému předčasného ukončování školní docházky, nový návrh doporučení 
Rady o politikách ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky a stěžejní iniciativu 
Komise nazvanou „Mládež v pohybu“.

Strategie Evropa 2020 kromě toho nastiňuje šest hlavních cílů pro členské státy, z nichž jedním je 
snížit do roku 2020 předčasné ukončování školní docházky na 10 %. Tento 10% cíl již členské státy 
schválily v roce 2003, avšak pouze sedm z nich jej dokázalo dosáhnout. V roce 2009 činila míra 
předčasného ukončování školní docházky u všech 18–24letých v Evropě 14,4 %.

Většina zemí EU dosáhla alespoň nějakého pokroku při snižování počtu mladých lidí opouštějících
školu předčasně nebo s nízkou kvalifikací a byla zaznamenána znatelná a pozitivní změna v jejich 
přístupu k problematice předčasného ukončování školní docházky; přesto chceme v této zprávě 
předložit argumenty, proč je potřeba udělat mnohem více.

Kdo předčasně ukončuje školní docházku?

Aby bylo možné určit, kdo již spadá do kategorie těch, kteří předčasně ukončili školní docházku, 
a těch, kteří do ní potenciálně spadají, je třeba jev předčasného ukončování školní docházky 
definovat. Neexistuje však jediná zastřešující definice tohoto jevu, kterou by bylo možné aplikovat 
ve všech členských státech a pro všechny organizace a jednotlivce. Komise ve svém sdělení o řešení 
problému předčasného ukončování školní docházky označuje jako studenty předčasně ukončující 
školní docházku osoby ve věku 18–24 let, které opustily vzdělávací systém a odbornou přípravu, 
přičemž dosáhly pouze nižšího středního vzdělání nebo ještě nižší kvalifikace. V této zprávě bude 
používána definice tohoto termínu vypracovaná Komisí, a to s cílem dosáhnout jednotného a jasného 
přístupu.

Nelze jednoznačně určit typické žáky, kteří předčasně ukončí školní docházku a rovněž neexistuje 
standardní ukazatel, podle něhož by bylo možné poznat vyšší riziko předčasného ukončení. Žáci 
předčasně ukončující školní docházku představují rozmanitou skupinu a ne všichni mají negativní 
důvody k ukončení školní docházky. Tato zpráva však konstatuje, že některé skupiny jsou 
považovány za rizikovější než jiné.

Špatné výkony mohou být jedním z indikátorů předčasného ukončení školní docházky. Rozdíly ve 
výkonech žáků ve vzdělávání nejsou v prvních letech příliš výrazné. Jak se však v průběhu 
pozdějších fází vzdělávání tyto rozdíly prohlubují, stále se snižuje motivace pokračovat u těch, kteří 
mají potíže. Žáci s výbornými akademickými výsledky mají naopak tendenci zůstat ve škole bez 
ohledu na vnější faktory a okolnosti.

Je důležité nepohlížet na špatné výsledky ve vzdělávání odděleně, protože jsou neodmyslitelně 
spojeny s dalšími faktory, jako je chudoba, zneužívání či rodinné zázemí. Studie prokázaly, že děti 
rodičů s nízkou kvalifikací nebo těch, kteří zastávají práci vyžadující pouze nízkou kvalifikaci, 
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častěji ukončují školní docházku předčasně. Tam, kde rodina žákům poskytuje stabilní prostředí, 
v němž děti mohou růst, učit se a rozvíjet se, je mnohem větší pravděpodobnost, že budou ve školní 
docházce pokračovat. V opačných případech, tedy tam, kde rodiny mladé lidi nepodporují 
a nepodněcují je k učení, se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k předčasnému ukončení školní 
docházky.

Mezi žáky, kteří předčasně ukončují školní docházku, lze pozorovat i další společné rysy, jako jsou 
regionální rozdíly v procentních podílech předčasného ukončování a rozdíly mezi městskými 
a venkovskými oblastmi. Míra předčasného ukončování školní docházky je rovněž vyšší 
u příslušníků národnostních menšin a přistěhovalců, zejména u Romů. Navíc bylo prokázáno, že 
předčasné ukončování školní docházky má souvislost s pohlavím, přičemž u dívek existuje mnohem 
menší pravděpodobnost, že předčasně ukončí školní docházku, než u chlapců (podíly představují 13 
% a 17 % v uvedeném pořadí).

Důsledky předčasného ukončování školní docházky

Sociální a hospodářské důsledky vysoké míry předčasného ukončení školní docházky jsou 
neúprosné. Předčasné ukončování má negativní dopad na hospodářský růst a přispívá k hospodářské 
i sociální nestabilitě. Pro budoucí hospodářský a sociální rozvoj členských států je proto zásadní 
provést takové zásahy, které umožní využít potenciál mladých lidí a rozvíjet jejich schopnosti. 
Existuje názor, že pokud by se v celé Evropě podařilo snížit podíl těch, kteří předčasně ukončí školní 
docházku, o pouhé 1 %, bylo by každý rok k dispozici dalších půl milionu kvalifikovaných mladých 
lidí. 

Rovněž se prokázalo, že celkové životní příjmy těch, kteří ukončí školní docházku bez vyššího 
středního vzdělání, jsou značně nižší než příjmy těch, kteří jej dosáhnou. Dosažené vzdělání 
a kvalifikace (či její nedostatek) je spolehlivý ukazatel předpovídající chudobu. Jelikož ti, kteří 
předčasně ukončují školní docházku, získali méně dovedností, než ti, kteří vytrvali, mají mnohem 
méně možností, jak vstoupit na trh práce a často přijímají málo placená pracovní místa bez jistot 
a s malou možností rozvoje. Proto pokud se zamezí předčasnému ukončování školní docházky, 
uvolní se možnost přerušit koloběh mezigenerační chudoby a zlepší se celkový hospodářský růst.

Předčasné ukončování školní docházky má i přímější a vzájemně provázané důsledky pro společnost, 
protože je spojeno s vyšší mírou asociálního chování, těhotenstvími u teenagerů a užíváním drog.

V této zprávě uznáváme, že problematiku předčasného ukončování školní docházky nelze vyřešit 
jedním zázračným opatřením. Jedná se o komplexní záležitost, na kterou je třeba zaměřit řadu 
intervencí a iniciativ. Jedno jediné opatření nebude dostatečně účinné, pokud jej nedoplní další 
kroky.

Potřeba individuálního přístupu

Různí činitelé mohou být vyzváni k projednání tématiky předčasného ukončování školní docházky 
nebo cítit povinnost se k ní vyjadřovat, ale je pravděpodobné, že bude jinak nahlížena studenty, jejich 
učiteli ve školách, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami. V této zprávě chceme zdůraznit, že 
prioritou při přijímání opatření proti předčasnému ukončování školní by měl být pohled studenta 
a jeho nejlepší zájmy.



PE464.821v01-00 10/11 PR\866555CS.doc

CS

Intervence musí vnímavě zohlednit komplexitu potřeb jednotlivců. Mnoho mladých lidí se rozhodne 
opustit hlavní proud školního vzdělávání z osobních důvodů, jako je šikana na školách, přičemž 
ostatní mohou mít sociální problémy, jako je závislost na drogách či bezdomovectví. V této zprávě 
doporučujeme, aby každá střední škola disponovala poradenskou službou, která by studentům 
s osobními problémy umožňovala o nich diskutovat a najít tak řešení. Školy nehrají pouze vzdělávací 
úlohu, ale mají také povinnost poskytovat poradenství. Klíčovým krokem k řešení problematiky 
předčasného ukončování školní docházky může být právě přijetí této podpůrné role.

Mimo vypořádávání se s osobními problémy může ve studentech probouzet obavy svět práce. V této 
zprávě proto doporučujeme, aby byly vytvořeny podpůrné sítě zaměřené na studenty, které by 
poskytovaly vedení a poradenství v oblasti profesní dráhy, včetně stanovování cílů, přípravu na 
povolání a poradenství při volbě povolání. Tak bude možné studentům nejen přiblížit svět práce, ale 
navíc je i motivovat ke stanovování cílů a k práci na jejich dosahování. Jako příklad osvědčeného 
postupu lze uvést britskou službu „Connection Service“, která byla zavedena v roce 2001. Cílem této 
organizace, která spojuje službu pro mladé s profesním poradenstvím, je poskytovat mladým lidem 
individuální poradenství a podporu. Služba také zavedla řadu inovací v přístupu k mladým lidem, 
zejména pak široké využití služeb online.

V této zprávě objasňujeme, že proces reintegrace zklamaných mladých lidí do vzdělávacího procesu 
musí započít co nejdříve. Záškoláctví, problematické chování a další potíže je třeba řešit ihned poté, 
co vyvstanou. Tyto problémy nelze podceňovat ani opomíjet.

Reformy školství

V některých případech se mladí lidé rozhodnout opustit vzdělávací systém, protože nemají pocit, že 
by kurikulum reagovalo na jejich životy či s nimi nějak souviselo. Každý žák je jedinečný a ne 
všichni reagují stejně na stejné metody výuky. V této zprávě proto vyzýváme k tomu, aby školy 
postupně upouštěly od tradičního testování, které zakládá budoucí vyhlídky jedince na výkonu 
podaném v jeden konkrétní den a aby se pokusily nalézt způsoby, jak žáky hodnotit průběžně.

Je jasné, že ne všechny mladé lidi přitahují tradičnější akademické obory a kvalifikace, přičemž ti, 
kteří nemají dostatek zájmu o tradiční školní kurikulum, vykazují vyšší riziko ukončení školy. Aby 
se zabránilo tomuto jevu, měly by členské státy přijmout kroky, pomocí nichž by inovovaly 
a diversifikovaly národní kurikula a rozšířily různé možnosti v oblasti vzdělávání, které se žákům 
nabízejí. Strukturální reformy jsou důležité proto, aby bylo možné mladým lidem možné poskytnout 
dovednosti a odbornou přípravu potřebné pro hladký přechod do světa práce. Tyto dovednosti 
zahrnují řešení problémů, kritické vyhodnocení informací a efektivní komunikaci. Jednou 
z možností, která již byla pilotně ozkoušena ve Španělsku, je podpora silnějšího propojení a dohod 
o partnerství mezi školami a podniky v regionu. Obdobné programy, které žákům nabízejí možnost 
okusit život spojený s prací, je rovněž mohou nasměrovat a motivovat je k větším výkonům.

Je zásadní, aby školy žákům umožňovaly přecházet mezi jednotlivými vzdělávacími proudy, ať už 
akademickými, profesními či dalšími. Poskytnout studentům širší nabídku v rámci školy není 
důležité pouze pro zvýšení jejich motivace zůstat ve vzdělávacím systému, ale zároveň jim poskytuje 
široké spektrum znalostí a zásadních dovedností potřebných k tomu, aby si později našli zaměstnání. 
Zpravodajka je přesvědčena, že „naučit se učit“ by měla být hlavní zásada všech školských politik 
a kurikul.
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Dále doporučujeme, aby školy zlepšily poměr studentů připadajících na jednoho učitele, především 
v případě žáků s menšími schopnostmi se vzdělávat. Na míru předčasného ukončování školní 
docházky mohou mít pozitivní dopad třídy s malým počtem žáků se zvláštními vzdělávacími 
potřebami či problematickým chováním. Tito žáci často vyžadují pedagogických asistentů učitele, 
kteří ve třídě pracují souběžně s učiteli tříd. V několika členských státech EU se pomoc 
pedagogických asistentů stala nesmírně populární, protože je tak možné věnovat více pozornosti 
žákům, kteří potřebují více pomoci, přičemž má učitel více času na práci s ostatními žáky ve třídě.

Jak zpravodajka navíc již zdůraznila ve své zprávě o předškolní docházce v EU, je poskytování 
vysoce kvalitních služeb v oblasti vzdělávání a péče v ranném dětství dětem ve věku od 0 do 6 let 
zásadní složkou boje proti předčasnému ukončování školní docházky. Předškolní vzdělávání pokládá 
základ jejich úspěšného celoživotního učení a investice do služeb péče o děti v raném věku a jejich 
vzdělávání má větší návratnost než investice v jakékoli další fázi vzdělávání.

Propojení s rodiči a komunitou

Školy nemají jako jediné subjekty zodpovědnost za provádění politik a programů prevence 
předčasného ukončování školní docházky. V této zprávě chceme zdůraznit, že tato zodpovědnost se 
rozšiřuje i na místní komunity. Je třeba vytvořit nejen přehledné propojení mezi sociálními a veřejně 
prospěšnými službami, nevládními organizacemi, soukromými organizacemi, školami a rodiči, ale 
i styčné body mezi politikami na vnitrostátní úrovni a místními přístupy realizovanými v malém 
měřítku. Vytvoření sítě propojující aktéry z různých oblastí působnosti v komunitě usnadní 
jednotlivcům překonávání mnohých bariér, které jim brání ve vzdělávání. Je také třeba přijmout 
rodiče, především pak rodiče postižených dětí, jako schopné partnery, kteří mohou spolupracovat 
s učiteli. Všichni rodiče by měli mít možnost plně spolupracovat v rámci školní docházky svého 
dítěte.

Ve Velké Británii vykazují dobrovolnické služby a služby v komunitě značné úspěchy při zlepšování 
dosahovaných výsledků mladých lidí černé pleti a z národnostních menšin. Intervence na místní 
úrovni často využívají inovativní a alternativní postupy při motivování mladých lidí, např. 
prostřednictvím hudby, divadelních technik, tance a sportu.

Možnost dostat druhou šanci

Je potřeba vytvořit systém reintegrace těch, kteří předčasně ukončí školní docházku, zpět do 
vzdělávacího systému. Jedním možným řešením je podporovat členské státy při zakládání „škol 
druhé šance“ nebo alternativních škol. Je třeba, aby tato zařízení citlivým způsobem zohledňovala 
potřeby jednotlivců, z nichž mnozí předčasně opustili vzdělávací systém coby mladší lidé, jelikož je 
zklamal vzdělávací systém. Je také třeba, aby byly pružné a umožňovaly jednotlivcům skloubit 
závazky v oblasti vzdělávání s pracovními a rodinnými povinnostmi.

Přestože je dlouhodobě mnohem efektivnější spíše předcházet předčasnému ukončování školní 
docházky, je nutné aby možnosti dostat druhou šanci zůstaly nedílnou součástí strategie členských 
států při vyrovnávání se s problematikou předčasného ukončování školní docházky.


