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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. lituje, že míra předčasného ukončování školní docházky v EU činí v současnosti 14,4 %, 
z nichž 17,4 % tvoří osoby, které ukončily dokonce pouze základní školu; poznamenává, 
že snížení předčasného ukončování školní docházky je cílem EU a členských států již řadu 
let, avšak zatím nedošlo k výraznému pokroku, jelikož v některých členských státech 
přesahuje míra předčasného ukončování školní docházky 30 %; všímá si výrazných 
rozdílů v procentu osob předčasně ukončujících školní docházku mezi členskými státy 
a obtížným srovnáváním v případě relevantních kontextuálních faktorů (například 
migračních pohybů a úrovně vzdělání v rodině) různých regionů a členských států; 
zdůrazňuje, že tyto děti často pocházejí z rodin s nízkým vzděláním nebo ze sociálně 
a ekonomicky znevýhodněného prostředí, přičemž se jedná spíše o chlapce než dívky; 
požaduje proto větší odhodlání ze strany členských států a bližší sledování ze strany 
Komise s cílem ujistit se, že členské státy vytvářejí a provádějí strategie vedoucí ke 
snížení předčasného ukončování školní docházky; varuje, že možné škrty ve veřejných 
výdajích v oblasti vzdělávání z důvodů ekonomické krize a úsporné rozpočtové politiky 
uplatňované členskými státy budou mít negativní dopad, neboť dále zvýší počet osob 
s neukončenou povinnou školní docházkou;

2. konstatuje, že mezi romskými dětmi 20 % není zapsáno do školy a 30 % ukončuje školní 
docházku předčasně; zdůrazňuje, že ačkoli předčasné ukončování školní docházky je 
častější u chlapců než u dívek, je situace v tradičních romských komunitách specifická, 
jelikož zde kvůli zvyku předčasných sňatků opouštějí vzdělávací systém předčasně spíše 
dívky; romské dívky ukončují školní docházku dříve než chlapci (okolo 12–13 let oproti 
chlapcům, kteří opouštějí školu ve věku 14–15 let); v případě tradičních romských 
komunit je třeba zavést doplňková pozitivní opatření s cílem překonat předčasné 
ukončování školní docházky coby důsledek těchto tradičních škodlivých praktik;

3. zdůrazňuje rovněž, že je zásadní snížit v EU nezaměstnanost splněním nových profesních 
požadavků a podporou generační obměny;

4. je toho názoru, že předčasné ukončování školní docházky vede k promarnění příležitostí 
mladých lidí a plýtvání sociálním a ekonomickým potenciálem EU jako celkem;
vyzdvihuje skutečnost, že spolu se současnými demografickými změnami si evropské 
země nemohou dovolit obrovské plýtvání talenty, a zdůrazňuje, že je na to nutno pohlížet 
s ohledem na skutečnost, že trh práce a úroveň evropské konkurenceschopnosti budou 
vyžadovat spíše osoby s vyšším vzděláním a kvalifikací; zlepšení úrovně vzdělání tak 
pomůže splnit cíl „inteligentního růstu“ prostřednictvím vyšší úrovně dovedností a „růst 
podporující začlenění“, k němuž povede řešení jednoho z hlavních rizikových faktorů 
typických pro nezaměstnanost a chudobu;

5. poukazuje na to, že už maximálně 10% pokles, který představuje splnění hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, má vliv na snížení nezaměstnanosti mladých lidí a na zvýšení míry 
zaměstnanosti, neboť v současnosti je bez práce 52 % osob s neukončenou povinnou 
školní docházkou, přičemž podle odborných odhadů bude počet pracovních míst pro 
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osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace v nastávajících letech dále klesat;
zdůrazňuje, že při snížení této míry o pouhé 1 % by se dalo získat 500 000 
kvalifikovaných potenciálních zaměstnanců;

6. zdůrazňuje, že větší investice do boje s předčasným ukončováním školní docházky mohou 
mít dlouhodobý účinek v tom smyslu, že zabrání závislosti mladých lidí na sociálním 
zabezpečení;

7. zdůrazňuje význam boje s předčasným ukončováním školní docházky, především 
s ohledem na demografický vývoj v EU;

8. poznamenává, že dlouhodobé hospodářské a sociální dopady předčasného ukončování 
školní docházky představují významné riziko chudoby a že boj proti němu je způsob, jak 
zabránit sociálnímu vyloučení mladých lidí; považuje proto snížení počtu osob 
s neukončenou povinnou školní docházkou za hlavní opatření pro splnění cíle snížit 
v rámci strategií na vnitrostátní i evropské úrovni počet osob ohrožených chudobou 
alespoň o 20 milionů a vyzývá členské státy, aby nesnižovaly horní věkovou hranici 
povinné školní docházky;

9. vyzývá proto členské státy, aby co nejdříve vypracovaly strategie s cílem vytvořit nová 
pracovní místa založená na nových dovednostech;

10. zdůrazňuje nutnost přizpůsobit vzdělávací systémy požadavkům trhu práce; upozorňuje, 
že v situaci, kdy bude v budoucnu neobvyklé trávit celý svůj profesní život v jednom 
odvětví, si žáci musí osvojit širokou škálu schopností, jako je tvořivost, tvořivé myšlení, 
obecné dovednosti a schopnost rychle a pružně se přizpůsobit měnícím se podmínkám 
a požadavkům;

11. vyslovuje se pro to, aby Komise za rok předložila Parlamentu na základě přesných 
ukazatelů přehled, posouzení a hodnocení národních programů reforem, jakož i výsledky 
monitorování vývoje na různých úrovních vzdělávání v členských státech, v nichž by bylo 
uvedeno, jaké prostředky byly použity při boji s nezaměstnaností, například učňovské 
vzdělávání, programy kombinující práci a studium, odborné vedení atd., a také prognózy 
zaměstnanosti podle odvětví a úrovně dovedností, a měla by také pravidelně předkládat 
zprávy o dosaženém pokroku; naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla studii vlivu 
jednotlivých vzdělávacích systémů členských států na míru předčasného ukončování 
školní docházky; vyzývá k tomu, aby se uvedené posouzení zakládalo na specifických 
národních, regionálních a místních charakteristikách předčasného ukončování školní 
docházky;

12. je přesvědčen, že při zachování zásady subsidiarity by evropský rámec ucelených strategií 
zaměřených na vyřešení problému předčasného ukončování školní docházky mohl 
členským státům poskytnout užitečné pokyny pro zajištění správného přístupu 
k aktualizaci stávajících opatření a rozvoji národních programů reforem;

13. bere na vědomí, že problém předčasného ukončování školní docházky se v jednotlivých 
zemích i regionech liší a že tedy neexistuje jedno řešení pro všechny situace;

14. zdůrazňuje, že pro úspěšný boj proti předčasnému ukončování školní docházky je nutná 
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výměna zkušeností a osvědčených postupů na vnitrostátní i evropské úrovni; naléhavě 
tedy vyzývá Komisi, aby vybízela členské státy ke spolupráci a podporovala jejich 
strategie pomocí výměny zkušeností, odborných poznatků a osvědčených postupů;
podporuje doporučení Rady, v němž se navrhuje vytvořit společný evropský rámec pro 
efektivní a účinné politiky proti předčasnému ukončování školní docházky, včetně 
myšlenky, že členské státy by měly do roku 2012 přijmout ucelené vnitrostátní strategie 
proti předčasnému ukončování školní docházky;

15. vybízí členské státy, aby provedly důkladnou analýzu problematiky předčasného
ukončování školní docházky a zohlednily přitom ochranu údajů s cílem určit její příčiny 
na celostátní, regionální a místní úrovni a aby vypracovaly vhodné soubory opatření 
zaměřených na prevenci, intervenci a kompenzaci, včetně specializovaných zařízení nebo 
podpůrných služeb ve školách pro uznaná zdravotní postižení; je přesvědčen, že strategie 
řešení předčasného ukončování školní docházky musí vycházet z analýzy konkrétního 
národního, regionálního a místního rozměru tohoto jevu a že získané údaje by měly
sloužit k zaměření výzkumu na důvody výjimečně vysoké míry předčasného ukončování 
školní docházky u určitých kategorií žáků a v nejvíce zasažených regionech, lokalitách 
a školách;

16. připomíná, že ucelené strategie boje proti předčasnému ukončování školní docházky by 
měly zahrnovat směs politik, koordinaci mezi různými sektory politiky a integraci 
opatření do všech politik týkajících se mladých lidí a dětí;

17. vyzývá členské státy, aby uspořádaly programy zaměřené na boj proti závislostem 
a sociálním patologiím a programy prevence s cílem zabránit vzájemnému propojení 
rodinné situace a předčasného ukončování školní docházky;

18. vybízí členské státy, aby za pomoci Komise přistoupily k potřebným krokům s cílem 
zaznamenat podíl mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a tuto problematiku řešit;

19. vyslovuje se pro flexibilní formy učení na školách založené na potřebách a zdůrazňuje, že 
tomuto požadavku musí vyhovět především první a druhý stupeň základní školy 
prostřednictvím včasné intervence, pevnějších vazeb, které je třeba se školami pěstovat, 
a dalších opatření; domnívá se, že učitelé, školní psychologové, sociální pracovníci 
pro oblast vzdělávání a všechny zainteresované strany k tomu musí získat odpovídající 
kvalifikaci a musí mít možnost vysoce kvalitního vzdělávání po celou svou kariéru, které 
by jim umožnilo změnit orientaci jejich metod a přizpůsobit je novým požadavkům 
a aktivně se účastnit plánování, organizace, uskutečňování a hodnocení strategií na pomoc
osobám, které jsou ohroženy předčasným ukončením školní docházky, nebo těm, kteří již 
školu opustili; zdůrazňuje proto, že vzdělávací zařízení a zařízení odborné přípravy si 
musí vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy a vyvíjet účinné formy podpory pro 
žáky, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky;

20. navrhuje rozšířit možnost stáží v podnicích, které by probíhaly současně se školním 
vzděláváním;

21. je přesvědčen, že v kontextu celoživotního učení by se měla úloha rodiny považovat za 
stejně zásadní jako úloha učitelů;
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22. vyzývá aktéry mimo školu, aby vytvořili sítě, které by školám umožnily žáky účinněji 
podporovat a řešit záležitosti, jež děti staví do obtížných situací;

23. zdůrazňuje, že členské státy by měly dále zdokonalovat systémy vzdělávání a odborné 
přípravy, aby se tak lépe sladily potřeby jednotlivců a trhu práce, včetně řešení problému 
základních dovedností (čtení, psaní, počítání), podpory odborného vzdělávání a odborné 
přípravy a opatření na usnadnění přechodu mezi vzděláváním a trhem práce;

24. podporuje členské státy v zajišťování mimoškolních aktivit a kroužků pro žáky 
s poruchami učení zaměřených na osvojení si dovedností, které jsou zásadní pro uplatnění 
se na trhu práce;

25. zdůrazňuje, že je nutno zajistit, aby rozhodnutí týkající se vzdělávací politiky byla 
přijímána na vnitrostátní, regionální a na místní úrovni;

26. konstatuje, že všechny děti mají z hlediska učení rovnocennou důstojnost a právo na 
základní vzdělání; zdůrazňuje proto, že musí být zohledněna osobní situace žáků, např. 
pohlaví, rodinné prostředí, původ z menšinové rodiny nebo z rodiny migrantů, zdravotní 
postižení nebo poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie), a že tito žáci musí 
být od počátku cíleně podporováni a musí jim být poskytována pomoc při učení podle 
jejich specifických potřeb, aby se zabránilo reprodukci sociálního vyloučení a riziku 
chudoby zvýšením jejich šancí na pracovním trhu; zdůrazňuje, že dětem, které nemají 
žádné doklady, musí být umožněna školní docházka; uznává, že reformy v oblasti politiky 
integrace a politiky vzdělávání nelze od sebe oddělovat; na základě těchto skutečností 
navrhuje politiky k odstranění segregace, jejichž cílem by bylo změnit sociální složení 
„znevýhodněných“ škol, a podporuje formy pozitivní diskriminace, jako jsou zóny 
prioritního vzdělávání a programy poskytující cílenou podporu školám ve 
znevýhodněných oblastech; zdůrazňuje také, že jak prokazují mnohé studie, mají 
vzdělávací zařízení, jejichž žáci trpí většími problémy v oblasti spolužití a integrace, také 
vyšší míru předčasného ukončení školní docházky, a zastává proto názor, že je nutné 
zajistit otevřené školní prostředí; konstatuje dále, že neúčinné politiky v oblasti rovnováhy 
mezi pracovním a rodinným životem zvyšují počet případů předčasného ukončení školní 
docházky a neúspěšného studia obecně a že je nutné zintenzivnit snahy o zlepšení politik 
zaměřených na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem;

27. poukazuje v této souvislosti na studie organizace OECD a programu PISA, které došly 
k závěru, že u studentů ve vzdělávacích systémech s nižší mírou vertikální a horizontální 
diferenciace je menší pravděpodobnost, že budou muset opakovat ročník či že budou 
vyloučeni ze studia; poukazuje na poznatky OECD, že v největší míře hrozí riziko, že 
budou muset opakovat ročník školy nebo že budou vyloučeni ze studia, studentům ze 
sociálně znevýhodněného prostředí; poukazuje na zjištění OECD, že rozdělení studentů 
do škol poskytujících různý typ vzdělání již v rané fázi zvyšuje socioekonomické 
nerovnosti, pokud jde o vzdělávací příležitosti, aniž by vedlo k jakémukoli zlepšení 
průměrných výsledků v rámcích daných vzdělávacích systémů;

28. poukazuje v této souvislosti na zjištění OECD, že srovnávací výsledky školských systémů 
ve studiích programu PISA jsou negativně ovlivněny tím, že jsou studenti přemísťováni 
z jedné školy do druhé z důvodu špatných výsledků, problémů s chováním či specifických 
poruch učení a z důvodu dělení studentů v rámci předmětů na základě jejich schopností;
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29. zdůrazňuje v tomto ohledu, že podle OECD trpí socioekonomicky znevýhodnění studenti 
často dvojím znevýhodněním, protože navštěvují školy, které se vyznačují různými typy 
socioekonomických znevýhodnění a kde navíc pracuje menší počet učitelů s nižší 
kvalifikací;

30. konstatuje, že chlapci často opouštějí školu dříve a hrozí, že vytvoří nižší třídu mladých 
nezaměstnaných mužů s nízkým či žádným vzděláním, kteří mají jen velmi malé šance 
začlenit se na pracovní trh a do společnosti obecně; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
věnovaly zvláštní pozornost chlapcům, kteří mají problémy přizpůsobit se školnímu 
prostředí, a vyzývá členské státy k tomu, aby nesnižovaly věk pro ukončení povinné 
školní docházky;

31. zdůrazňuje, že nejvyšší míry znovuzačlenění je dosaženo v rámci programů, jež se 
zaměřují na individuální potřeby žáků a studentů, kteří ukončují školní docházku 
předčasně; vyzývá vzdělávací zařízení, aby při rozvoji programů, které jsou na tyto osoby 
zaměřeny, respektovala potřeby a dodržovala práva jednotlivců;

32. zdůrazňuje, že je třeba mít na paměti, že chlapci opouštějí školu předčasně častěji než 
dívky, a že je proto třeba v tomto ohledu zavést opatření zaměřená na chlapce, aby se 
zvýšily jejich šance na pracovním trhu;

33. vybízí k tomu, aby se osobám, které předčasně ukončí školní docházku, usnadňoval vstup 
do pracovního života prostřednictvím konkrétního individuálního pracovního poradenství 
a aby jim bylo prostřednictvím zvláštních nabídek umožněno dodatečně získávat pracovní 
dovednosti a kvalifikaci a také rozvíjet společenské dovednosti, aby se zlepšily jejich 
šance na získání zaměstnání a sociální začlenění a aby mohly využívat příležitosti 
k rekvalifikaci a uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání; zdůrazňuje, že žáci 
z neregistrovaných rodin musí mít možnost navštěvovat školu;

34. zdůrazňuje, že je třeba organizovat akce na místní úrovni s cílem podpořit lidi v tom, aby 
se vrátili do škol, a vytvářet pozitivní prostředí pro osoby, které opustily školu předčasně 
a mají v úmyslu se vrátit;

35. vzhledem k tomu, že případy krátkodobého a nejistého zaměstnání jsou pravděpodobnější 
mezi osobami s nízkým vzděláním, vyzývá Komisi, aby zajistila, že úsilí o to, aby se 
osobám s neukončenou školní docházkou poskytla možnost návratu na pracovní trh, bude 
doplněno programy dodatečného vzdělávání s cílem zlepšit jejich vyhlídky na získání 
zaměstnání;

36. zdůrazňuje, že investice do rekvalifikace a do modernizace kurzů odborné přípravy mají 
zásadní význam pro to, aby se pomohlo osobám s neukončenou povinnou školní 
docházkou začlenit se na pracovní trh;

37. zdůrazňuje, že je třeba, aby osoby ze vzdělávacích zařízení ve spolupráci s rodiči žáků 
a výzkumnými pracovníky začaly jednat a zahájily iniciativy s cílem podstatně snížit 
zastrašování, násilí a sociální a rasově založenou nesnášenlivost ve školách, neboť tyto 
jevy vedou k marginalizaci žáků, čímž se vytvářejí podmínky pro předčasné ukončování 
školní docházky;
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38. naléhavě vyzývá členské státy, aby vytvářely školy „druhé příležitosti“, a posilovaly jak 
obsah jejich osnov, tak jejich materiální a technické vybavení a zvyšovaly kapacitu 
pedagogických pracovníků, kteří jsou k dispozici, a to vzhledem k tomu, že se tyto školy 
začínají ukazovat jako významný nástroj znovuzačleňování osob, které propadly sítem 
formálního vzdělávacího systému;

39. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit dovednosti získávané v rámci technické odborné přípravy 
a účinněji sladit nabízené specializace s požadavky pracovního trhu, neboť vytvoření 
vazby mezi vzděláním a zaměstnaností je nedílnou součástí řešení problému předčasného 
ukončování školní docházky;

40. konstatuje, že účinná politika zaměřená na řešení problematiky předčasného ukončování 
školní docházky by měla zahrnovat všechny úrovně vzdělávání, měla by být sledována 
a založena na místních, regionálních, sociálních a individuálních kritériích ve třech 
oblastech, totiž v oblasti prevence, intervence a kompenzace;

41. podporuje v rámci rozpočtu EU na rok 2012 navržený pilotní projekt pro mládež, jehož 
cílem je zajistit integraci mladých lidí, zejména těch, kteří předčasně ukončili školní 
docházku, na pracovní trh;

42. zdůrazňuje, že je třeba analyzovat otázku opakování ročníku a dopad tohoto jevu na 
předčasné ukončování školní docházky, přičemž klade důraz na význam individuálních 
programů zaměřených na jednotlivé žáky;

43. domnívá se, že má-li vzdělávací politika řešit problém předčasného ukončování školní 
docházky, musí být provázána s politikou zaměřenou na hospodářské oživení a tedy na 
vytváření trvalých pracovních míst a musí se zaměřit na to, aby se předcházelo 
předčasnému ukončování školní docházky, krátkodobé a nejisté zaměstnanosti 
a zrychlování odlivu mozků;

44. vyslovuje se pro cílené, účinné a promyšlené využívání strukturálních fondů, zejména 
Evropského sociálního fondu, za účelem plné realizace strategií pro mládež, především 
pro osoby předčasně ukončující školní docházku s cílem podpořit jejich sociální 
začleňování v rámci specifických programů v jednotlivých členských státech, aby bylo 
zajištěno kvalitní vzdělání pro všechny a aby se zabránilo předčasnému ukončování školní 
docházky a záškoláctví;

45. doporučuje, aby vzdělávání v oblasti nových informačních a komunikačních technologií 
a také technologií v oblasti jazyků začínalo již v raném věku, a to s ohledem na 
skutečnost, že tyto dovednosti, které jsou mladí lidé schopni nabýt velice rychle, patří 
k mimořádně užitečným způsobům komunikace;

46. zdůrazňuje, že přístup k fondům a programům mobility EU by měly mít i osoby 
s neukončenou povinnou školní docházkou, a to bez ohledu na jejich status osob „bez 
formálního vzdělání“; vyzývá Komisi a členské státy, aby sledovaly, zda se do těchto 
programů zapojují také osoby s neukončenou povinnou školní docházkou, a organizace, 
které s nimi pracují.
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