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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky
(2011/2088(INI))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na článok 14 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov o právach dieťaťa, najmä na jeho 
články 23, 28 a 29,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 
15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného 
vzdelávania1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Boj proti predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky: kľúčový príspevok k stratégii Európa 2020 (KOM(2011) 0018),

– so zreteľom na návrh Komisie na odporúčanie Rady o politikách na zníženie počtu 
prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky (KOM(2011)0019),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vzdelávanie a starostlivosť v ranom 
detstve: zabezpečenie optimálneho začiatku pre všetky naše deti vo svete budúcnosti 
(KOM(2011)0066),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Mládež v pohybe: Iniciatíva zameraná na 
aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre 
všetkých v Európskej únii (KOM(2010)0477),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Efektívnosť a rovnosť v európskych 
systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (KOM(2006)0481),

– so zreteľom na závery Rady z 11. mája 2010 o sociálnom rozmere vzdelávania a odbornej 
prípravy2,

– so zreteľom na závery Rady z 26. novembra 2009 o vzdelávaní detí z migračného 
prostredia3,

– so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku 
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)4,

– so zreteľom na závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 Ú. v. EÚ C 135, 26.5.2010, s. 2.
3 Ú. v. EÚ C 301, 11.12.2009, s. 5.
4 Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2.
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Rady 21. novembra 2008, o príprave mladých ľudí na 21. storočie: agenda pre európsku 
spoluprácu v školstve1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej 
únii2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o zlepšovaní kvality vzdelávania 
učiteľov3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže mladí ľudia musia mať široké spektrum vedomostí a základných zručností vrátane 
efektívnej komunikácie, schopnosti riešiť problémy a kriticky vyhodnocovať informácie, 
aby sa mohli plne podieľať na živote spoločnosti,

B. keďže miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je rôzna v jednotlivých 
členských štátoch EÚ, ako aj v mestách a regiónoch a vplýva na ňu množstvo zložitých 
faktorov,

C. keďže jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020 je znížiť podiel osôb, ktoré 
predčasne končia školskú dochádzku, pod 10 % a zvýšiť podiel mladých ľudí 
s vysokoškolským vzdelaním aspoň na 40 %;

D. keďže v roku 2003 členské štáty už schválili cieľ 10 %, ale iba siedmim z nich sa podarilo 
toto kritérium splniť, a v roku 2009 bola priemerná miera predčasného ukončenia školskej 
dochádzky 14,4 %,

E. keďže 24,1 % zo všetkých pätnásťročných v rámci členských štátov má nízku čitateľskú 
gramotnosť,

F. keďže predčasné ukončenie školskej dochádzky má vážne dôsledky nielen pre 
hospodársky rast EÚ, európsku kvalifikačnú základňu a sociálnu stabilitu, ale aj pre 
profesionálnu dráhu a prosperitu mladých ľudí, pretože nedostatočné vzdelanie je tiež 
hlavnou príčinou chudoby,

G. keďže predčasné ukončenie školskej dochádzky prispieva neskôr ako hlavný faktor k 
sociálnemu vylúčeniu,

Charakteristika predčasného ukončenia školskej dochádzky 

1. zdôrazňuje, že základy budúceho vzdelávania dieťaťa sa kladú v prvých rokoch detstva, a 
opakuje výzvu zo svojho uznesenia o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej únii, aby sa 
vytvoril európsky rámec pre vzdelávanie a opatrovateľské služby v ranom veku;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 20.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0231.
3 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 12.
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2. konštatuje, že predčasné ukončenie školskej dochádzky je zvlášť výrazné u detí z 
chudobného a znevýhodneného prostredia a u detí z rodín prisťahovalcov;

3. berie na vedomie existenciu medzigeneračného cyklu, t. j. silnú tendenciu, že deti rodičov 
s predčasne ukončenou školskou dochádzkou samy predčasne končia školskú dochádzku; 
zdôrazňuje, že rodinná štruktúra má obrovský vplyv na schopnosť detí prospievať v škole;

4. zdôrazňuje, že chlapci končia predčasne školskú dochádzku častejšie než dievčatá;

5. Pripomína, že predčasné ukončenie školskej dochádzky môže mať škodlivý vplyv na 
prístup ku kvalitnému celoživotnému vzdelávaniu; 

Potreba individuálneho prístupu 

6. konštatuje, že rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre jednotlivcov z každého prostredia 
má zásadný význam pri vytváraní rovnoprávnej spoločnosti;

7. požaduje individuálny a neobmedzený prístup k vzdelávaniu, čo v prípade potreby zahŕňa 
aj cielenú pomoc;

8. navrhuje všetkým stredným školám zriadiť poradenskú službu s cieľom umožniť 
študentom s osobnými problémami, aby sa o nich mohli dôverne porozprávať; zdôrazňuje, 
že pracovníci poskytujúci poradenstvo musia mať príslušné vzdelanie;

9. podporuje praktickejší prístup vo vyučovaní a navrhuje zavedenie účinných mechanizmov 
včasného varovania a následných opatrení, aby sa zabránilo vystupňovaniu problémov; 
poukazuje na to, že na dosiahnutie tohto cieľa je dôležitá obojstranná komunikácia a užšia 
spolupráca medzi školou a rodičmi; 

10. podporuje lepšie poradenstvo v oblasti budúceho povolania a programy v škole zamerané 
na pracovnú prax, aby sa žiakom priblížil svet práce a aby získali motiváciu k stanoveniu 
si reálnych cieľov;

11. navrhuje, aby sa v školách vytvorili poradenské programy s cieľom umožniť študentom 
kontakt s úspešnými osobnosťami, najmä takými, ktoré predtým študovali na ich 
vzdelávacej inštitúcii;

12. konštatuje, že finančný tlak na znevýhodnené rodiny môže študentov nútiť, aby predčasne 
zanechali školu a vstúpili na trh práce; vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie 
systému finančnej podpory pre tých, ktorí ju potrebujú;

13. navrhuje zavedenie ďalších redistribučných opatrení, ako je bezplatné poskytovanie 
školskej stravy a učebníc znevýhodneným skupinám, aby sa znížili dôsledky sociálnej 
nerovnosti a minimalizovalo predčasné ukončenie školskej dochádzky;

14. zdôrazňuje zásadný význam systémov štátneho vzdelávania najvyššej kvality; 

Spoločná zodpovednosť 

15. zdôrazňuje, že za predčasné ukončenie školskej dochádzky detí sú v spoločnosti 
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zodpovedné rôzne subjekty medzi ktoré patria nielen rodičia a škola, ale aj miestne 
orgány, a vyzýva na užšiu spoluprácu medzi všetkými týmito subjektmi i miestnymi 
zdravotnými a sociálnymi službami; poznamenáva, že spoločný prístup môže 
jednotlivcom účinne pomôcť prekonať viacnásobné prekážky pri dosahovaní úspechu vo 
vzdelávaní a zamestnaní;

16. uznáva, že môže byť ťažké zmapovať všetky zásahy, ktoré v členských štátoch poskytujú 
rôzne štruktúry spoločnosti; zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie týchto rozmanitých 
služieb na úrovni EÚ i v rámci členských štátov;

17. vyzýva členské štáty, aby investovali do kvalifikovaných a vzdelaných pracovníkov, a to 
v predškolskom i povinnom vzdelávaní; navrhuje zamestnávať v školách pedagogických 
asistentov na prácu so slaboprospievajúcimi žiakmi a na pomoc učiteľom v ich práci;

18. poznamenáva, že študenti musia byť informovaní o možnostiach ďalšej kariéry, ktoré 
majú k dispozícii, a navrhuje, aby školy nadväzovali partnerstvá s miestnymi podnikmi a 
organizáciami, ktoré študentom umožnia stretávať špecialistov z rôznych odborov;

19. zdôrazňuje význam primeranej veľkosti skupín a učebného prostredia, ktoré je podnetné 
pre mladých ľudí;

Netradičné vzdelávanie

20. uznáva právo všetkých na celoživotné vzdelávanie, ktoré zahŕňa nielen formálne, ale aj 
alternatívne a neformálne vzdelávanie;

21. zdôrazňuje význam rozličných spôsobov vzdelávania študentov, keď sa kombinuje 
akademické vzdelávanie a vzdelávanie v odborných zručnostiach, a vyzýva školy, aby 
podľa svojich možností zosúlaďovali vzdelávacie programy s požiadavkami trhu práce;

22. vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky na zvýšenie prestíže odbornej kvalifikácie, aby 
ju študenti s rôznymi schopnosťami považovali za perspektívnu alternatívu;

23. zdôrazňuje, že zásada „naučiť sa učiť“ by mala byť v centre všetkých školských osnov; 
konštatuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa u mladých ľudí vzbudil väčší záujem o 
vzdelávanie;

Riešenie v podobe tzv. druhej šance

24. vyzýva členské štáty, aby vytvorili spôsob opätovného začleňovania do školského 
systému pre tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, napríklad prostredníctvom 
tzv. škôl druhej šance; 

25. vyzýva zamestnávateľov, aby podľa možnosti uznávali a podporovali právo mladých ľudí, 
ktorí nemajú vyššie stredné vzdelanie, na uvoľnenie z práce na štúdium a odbornú 
prípravu;

Politiky EÚ

26. víta návrh Komisie na odporúčanie Rady o politikách na zníženie počtu prípadov 
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predčasného ukončenia školskej dochádzky, v ktorom je navrhnutý rámec komplexných 
opatrení pre túto oblasť; 

27. poznamenáva však, že na analýzu príčin predčasného ukončovania školskej dochádzky sú 
potrebné komplexnejšie, konzistentnejšie a ucelenejšie údaje z členských štátov;

28. žiada viac finančných prostriedkov na program EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania, 
ktorý zvyšuje mobilitu žiakov a učiteľov, zlepšuje výmenu osvedčených postupov a 
prispieva k zlepšeniu metód vyučovania a učenia;

o

o o

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Predčasné ukončenie školskej dochádzky je zložitý jav a je veľkou výzvou, ktorej čelí Európa. EÚ 
začala preto zavádzať viacero opatrení a nástrojov na lepšiu podporu členských štátov pri rozvíjaní 
efektívnych a účinných vnútroštátnych politík na riešenie tohto problému. Patrí medzi ne oznámenie 
Komisie s názvom Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, nový návrh odporúčania 
Rady o politikách na zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky a hlavná 
iniciatíva Komisie s názvom Mládež v pohybe.

Okrem toho stratégia Európa 2020 prináša členským štátom koncepciu šiestich hlavných cieľov, z 
ktorých jeden je znížiť do roku 2020 predčasné ukončovanie školskej dochádzky na 10 %. Na tomto 
10-percentnom cieli sa členské štáty dohodli v roku 2003, avšak len siedmim z nich sa podarilo toto 
kritérium splniť. V roku 2009 miera predčasného ukončenia školskej dochádzky všetkých mladých 
ľudí v Európe vo veku 18 až 24 rokov predstavovala 14,4 %.

Väčšina krajín EÚ dosiahla pri znižovaní počtu mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú 
dochádzku alebo majú nízku kvalifikáciu, aspoň určitý pokrok a bolo cítiť pozitívnu zmenu v ich 
prístupe k predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky; táto správa však napriek tomu tvrdí, že 
treba urobiť oveľa viac.

Kto sú tí, čo predčasne končia školskú dochádzku?

S cieľom identifikovať osoby, ktoré už patria do kategórie tých, čo predčasne ukončili školskú 
dochádzku, a tých, ktorí potenciálne ukončia školskú dochádzku, je nutné vymedziť pojem 
„predčasné ukončenie školskej dochádzky“. Neexistuje však žiadne jediné komplexné vymedzenie 
tohto pojmu, ktoré možno ľahko aplikovať na všetky členské štáty EÚ, organizácie a jednotlivcov. 
Komisia vo svojom oznámení Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky považuje za 
tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí skončili 
vzdelávanie a odbornú prípravu len s nižším stredoškolským vzdelaním alebo ešte skôr. V záujme 
konzistentnosti a jasnosti sa vymedzenie Komisie uplatňuje aj v tejto správe.

Neexistuje nič také ako typický človek, ktorý predčasne ukončí školskú dochádzku, ani štandardný 
znak ľudí, ktorí s väčšou pravdepodobnosťou skončia školskú dochádzku predčasne. Ľudia, ktorí 
predčasne končia školskú dochádzku, tvoria rôznorodú skupinu a nie všetci z nich opúšťajú školu 
predčasne z negatívnych dôvodov. Táto správa si však uvádza že existuje niekoľko skupín, ktoré sú 
považované za rizikovejšie než ostatné.

Slabý prospech je jedným z náznakov predčasného ukončovania školskej dochádzky. V prvých 
rokoch školskej dochádzky sú rozdiely vo vzdelávacích výsledkoch žiakov menej výrazné. Keď sú 
však tieto rozdiely v neskorších fázach vzdelávania stále výraznejšie, slaboprospievajúci žiaci v 
niektorých prípadoch vo väčšej miere strácajú motiváciu na ďalšie štúdium. Naopak žiaci s dobrými 
školskými výsledkami majú tendenciu zostať v škole bez ohľadu na vonkajšie faktory a okolnosti.

Dôležité je, že neúspech nemožno posudzovať izolovane, pretože je nerozlučne spätý s inými 
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faktormi, ako sú chudoba, zlé zaobchádzanie a rodinné prostredie. Štúdie napríklad ukázali, že 
študenti rodičov s nízkou kvalifikáciou alebo s nízko kvalifikovaným pracovným miestom majú skôr 
tendenciu predčasne ukončiť školskú dochádzku. Keď rodina poskytuje deťom stabilné prostredie, v 
ktorom môžu rásť, učiť sa a rozvíjať, je oveľa pravdepodobnejšie, že študenti budú pokračovať v 
štúdiu. Naopak tam, kde rodiny mladých ľudí nepovzbudzujú a nepodporujú ich vzdelávanie, 
dochádza skôr k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Existujú aj ďalšie spoločné črty charakteristické pre tých, ktorí predčasne ukončujú školskú 
dochádzku, ako sú regionálne rozdiely v miere výskytu tohto javu a rozdiely medzi vidiekom a 
mestom. Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je tiež oveľa vyššia u etnických menšín a 
prisťahovalcov, najmä Rómov. Tento fenomén má aj rodový rozmer, pretože dievčatá v porovnaní s 
chlapcami majú oveľa menšiu tendenciu končiť školskú dochádzku predčasne (13 % resp.17 %)..

Dôsledky predčasného ukončenia školskej dochádzky

Spoločenské a ekonomické dôsledky vysokej miery predčasného ukončenia školskej dochádzky sú 
vážne. Tento jav negatívne vplýva na hospodársky rast, zvyšuje hospodársku a sociálnu nestabilitu. 
Prijatie opatrení na využitie energie a rozvoj schopností mladých ľudí je preto pre budúci 
hospodársky a sociálny vývin členských štátov veľmi dôležité. Predpokladá sa, že keby sa v celej 
Európe iba o 1 % znížil podiel tých, čo predčasne ukončia školskú dochádzku, znamenalo by to 
každoročne takmer o pol milióna viac kvalifikovaných mladých ľudí. 

Je známe, že celoživotné zárobky tých, ktorí skončia štúdium bez vyššieho stredného vzdelania, sú 
podstatne nižšie, než tých, ktorí takéto vzdelanie dosiahnu. Kvalifikácia získaná vzdelaním (alebo jej 
nedostatok) je významným náznakom budúcej chudoby. Keďže tí, ktorí predčasne končia školskú 
dochádzku, získajú nižšiu kvalifikáciu než tí, ktorí pokračujú v štúdiu, majú aj podstatne menej 
možností, pokiaľ ide o vstup na trh práce, a často skončia prijatím slabo plateného, neistého 
zamestnania s malou možnosťou rastu. Preto ak sa zabráni predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky, môže sa prerušiť cyklus medzigeneračnej chudoby a tým aj zlepšiť celkový hospodársky 
rast.

Predčasné ukončenie školskej dochádzky má tiež viac vzájomne závislých bezprostredných 
spoločenských dôsledkov, pretože sa spája s vyššou mierou protispoločenského správania, 
tehotenstva mladistvých dievčat a užívania drog.

V tejto správe sa uznáva, že neexistuje žiadne jednoduché univerzálne riešenie problému 
predčasného ukončenia školskej dochádzky. Ide o zložitý problém, ktorý treba riešiť radom opatrení 
a iniciatív. Žiadne jediné opatrenie nebude účinné, ak ho nedoplnia ďalšie.

Potreba individuálneho prístupu

Je možné vyzývať alebo nútiť rôzne subjekty, aby riešili problém predčasného ukončovania školskej 
dochádzky, ale je pravdepodobné, že inak ho budú vidieť študenti, inak ich učitelia, rodičia a ďalšie 
zainteresované strany. V tejto správe sa zdôrazňuje, že pri určovaní opatrení na boj proti 
predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky by mali byť prvoradé perspektíva a najvyšší záujem 
študentov.

Zásahy musia citlivo reagovať na celkové individuálne potreby jednotlivca. Mnoho mladých ľudí sa 
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rozhodne zanechať bežné vzdelávanie z osobných dôvodov, akým je napr. šikanovanie v škole, zatiaľ 
čo iní môžu trpieť v dôsledku sociálnych problémov, ako sú drogová závislosť alebo 
bezdomovectvo. V tejto správe sa všetkým stredným školám odporúča zriadiť poradenskú službu s 
cieľom umožniť študentom s osobnými problémami, aby sa o nich mohli porozprávať a nájsť 
riešenie. Školy majú nielen vzdelávaciu úlohu, ale aj povinnosť poskytovať psychologické 
poradenstvo. Uznanie tejto podpornej funkcie môže byť dôležitým krokom k vyriešeniu problému 
predčasného ukončovania školskej dochádzky.

Okrem vyrovnávania sa s osobnými problémami môže byť svet práce pre študentov aj perspektívou, 
ktorá v nich vyvoláva obavy. V tejto správe sa preto odporúča, aby sa vytvorili siete so zameraním na 
podporu študentov, ktoré budú poskytovať usmernenie a poradenstvo v oblasti voľby povolania 
vrátane stanovenia cieľov, odbornej prípravy na zamestnanie a kariérneho poradenstva. Študentom to 
nielen priblíži svete práce, ale bude ich to motivovať aj k stanoveniu cieľov a k snahe dosiahnuť ich. 
Jeden z príkladov osvedčeného postupu pochádza zo Spojeného kráľovstva, kde bola v roku 2001 
založená veľmi úspešná služba Connexions Service. Cieľom tejto organizácie, ktorá kombinuje 
služby pre mládež a služby v oblasti povolania, je poskytovať mladým ľuďom individuálne 
poradenstvo a podporu. V prístupe k mladým ľuďom zaviedla viacero noviniek, najmä široké 
využívanie online služieb.

Táto správa vysvetľuje, že proces opätovného začlenenia sklamaných mladých ľudí do vzdelávania 
musí začať čo najskôr. Záškoláctvo, poruchy správania a ďalšie otázky je potrebné riešiť hneď, ako 
sa objavia. Tieto ťažkosti nemožno podceňovať ani ignorovať.

Školská reforma

V niektorých prípadoch sa mladí ľudia rozhodnú opustiť vzdelávací systém, pretože osnovy 
nezodpovedajú ich predstavám, alebo nie sú pre ich život dôležité. Každý študent je jedinečný a nie 
všetkým vyhovujú rovnaké vyučovacie metódy. Preto sa v tejto správe požaduje, aby školy upustili 
od tradičného testovania, kde budúce vyhliadky jednotlivca závisia od jeho výkonu v jeden deň, a 
aby sa pokúsili nájsť spôsoby, ako hodnotiť žiakov priebežne.

Je jasné, že nie pre všetkých mladých ľudí sú prevažne tradičné akademické predmety a kvalifikácie 
atraktívne, a v prípade tých, ktorí nemajú záujem o tradičné školské osnovy, sa ukazuje väčšie riziko 
predčasného ukončenia školskej dochádzky. Na odstránenie tohto javu by mali členské štáty prijať 
opatrenia v oblasti inovácie a diverzifikácie národných učebných osnov rozšírením škály 
vzdelávacích možností pre žiakov. Štrukturálne reformy sú dôležité na to, aby mladí ľudia získali 
schopnosti a odbornú prípravu, ktoré potrebujú na bezproblémový prechod do sveta práce. Patrí sem 
schopnosť riešiť problémy, kriticky vyhodnocovať informácie a efektívne komunikovať. Jednou z 
možností, ktorú už vyskúšali v Španielsku, je podpora silnejšieho prepojenia a dohôd o partnerstve 
medzi školami a miestnymi podnikmi. Takéto programy, ktoré ponúkajú študentom možnosť 
spoznať pracovný život, ich môžu tiež usmerniť a motivovať k usilovnejšej práci.

Je veľmi dôležité, aby školy podporovali mobilitu študentov medzi rôznymi vzdelávacími prúdmi, 
napr. akademickým, odborným atď. Ponuka širších možností štúdia je dôležitá nielen na zvýšenie 
motivácie študentov ďalej študovať, ale aj na to, aby dostali možnosť získať široké spektrum 
vedomostí a základných zručností potrebných neskôr pri hľadaní zamestnania. Spravodajkyňa je 
presvedčená, že zásada „naučiť sa učiť“ by mala byť v centre všetkých školských metód a osnov.
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Ďalším odporúčaním pre školy je snažiť sa o zlepšenie pomeru počtu učiteľov a žiakov, najmä pokiaľ 
ide o žiakov s nižšími vzdelávacími schopnosťami. Malý počet žiakov v triede v prípade študentov s 
osobitnými vzdelávacími potrebami alebo problémami v správaní môže mať pozitívny vplyv na 
mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky. Takíto študenti si často vyžadujú pomoc 
pedagogických asistentov, ktorí pracujú v triede spoločne s učiteľmi. Pedagogickí asistenti sa stali v 
niekoľkých členských štátoch EÚ veľmi populárni, pretože umožňujú, aby sa venovala väčšia 
pozornosť žiakom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, a učiteľ má čas venovať sa práci s ostatnými 
žiakmi.

Napokon, ako spravodajkyňa zdôraznila aj vo svojej správe o vzdelávaní v ranom detstve 
v Európskej únii, poskytovanie kvalitných služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre 
deti vo veku 0 – 6 rokov je dôležitou súčasťou boja proti predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky. Učenie sa detí v ranom veku vytvára základ pre ich úspešné celoživotné vzdelávanie a 
investície do služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve prinášajú väčšiu návratnosť než 
investície v ktorejkoľvek inej fáze vzdelávania.

Vzťahy s rodičmi a spoločenstvom

Školy nie sú jediné subjekty zodpovedné za plnenie politík a programov, ktorých cieľom je zabrániť 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. V tejto správe sa uvádza, že zodpovedná je aj miestna 
komunita. Musí existovať jasné prepojenie medzi sociálnymi a verejnoprospešnými službami, 
mimovládnymi organizáciami, súkromnými organizáciami, školou a rodičmi, rovnako ako aj prienik 
celoštátnej politiky a prístupu na miestnej, rozsahovo menšej úrovni. Vytvorenie siete, ktorú tvoria 
subjekty z rôznych oblastí spoločenstva, uľahčí jednotlivcom prekonať viaceré prekážky vo 
vzdelávaní. Rodičia, najmä rodičia detí so zdravotným postihnutím, by sa mali považovať za 
kvalifikovaných partnerov, ktorí môžu pracovať s učiteľmi. Všetci rodičia by mali mať možnosť v 
plnej miere spolupracovať pri školskom vzdelávaní svojich detí.

Vo Veľkej Británii bol dobrovoľnícky a komunitný sektor zvlášť úspešný v zlepšení výsledkov 
mladých ľudí z prostredia černošských a iných etnických menšín. V opatreniach na miestnej úrovni 
sa na motiváciu mládeže, ktorá nie je nijako aktívna, často používajú inovatívne a alternatívne 
metódy, napríklad prostredníctvom hudby, drámy, tanca a športu.

Riešenie v podobe tzv. druhej šance

Pre tých, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, je potrebné vytvoriť systém na ich opätovné 
začlenenie do vzdelávacieho systému. Jedným z riešení je nabádať členské štáty, aby vytvárali tzv. 
školy druhej šance alebo alternatívne školy. Takéto školy musia reagovať na potreby jednotlivcov, z 
ktorých mnohí zanechali školskú dochádzku v mladších rokoch, keď ich sklamal vzdelávací systém. 
Rovnako musia byť flexibilné a umožniť jednotlivcom, aby dokázali zosúladiť svoje vzdelávacie 
povinnosti s pracovnými a rodinnými povinnosťami.

Hoci predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky ako prvoradý cieľ je z dlhodobého 
hľadiska oveľa efektívnejšie, možnosť druhej šance musí zostať pri riešení tohto problému 
neoddeliteľnou súčasťou stratégie členských štátov.


