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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera predčasného ukončovania školskej dochádzky 
v EÚ je v súčasnosti 14,4 %, z toho 17,4 % dokonca predstavujú osoby, ktoré ukončili len 
základnú školu; konštatuje, že znižovanie miery predčasného ukončovania školskej 
dochádzky je cieľom EÚ a členských štátov už mnoho rokov, ale napriek tomu sa 
nedosiahol dostatočný pokrok, keďže v niektorých členských štátoch zostáva miera 
predčasného ukončovania školskej dochádzky nad úrovňou 30 %; konštatuje obrovské 
rozdiely v miere predčasného ukončovania školskej dochádzky v rôznych členských 
štátoch a problémy pri porovnávaní z hľadiska relevantných kontextových faktorov –
napríklad migračných pohybov a úrovne vzdelania v rodine – medzi jednotlivými 
regiónmi a členskými štátmi; zdôrazňuje, že tieto deti pochádzajú najčastejšie z rodín 
s nízkym vzdelaním alebo zo sociálno-hospodársky znevýhodneného prostredia a sú to 
častejšie chlapci než dievčatá; požaduje preto pevnejšie odhodlanie členských štátov 
a podrobnejšie monitorovanie zo strany Komisie s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty 
vytvárali a zavádzali stratégie na zníženie miery predčasného ukončovania školskej 
dochádzky; varuje, že možné zníženie verejných výdavkov na školstvo pre hospodársku 
krízu a úsporné rozpočtové politiky zavádzané v členských štátoch budú mať negatívny 
vplyv, pretože ešte viac zvýšia počet osôb predčasne ukončujúcich školskú dochádzku 
v EÚ;

2. konštatuje, že spomedzi rómskych detí 20 % nie je vôbec zapísaných do školy a 30 % 
ukončuje školskú dochádzku predčasne; zdôrazňuje, že hoci predčasné ukončovanie 
školskej dochádzky je bežnejšie medzi chlapcami než medzi dievčatami, existuje osobitná 
situácia v prípade tradičných rómskych komunít, kde pre zvyk svadieb v ranom veku 
opúšťajú školu častejšie mladé dievčatá; konštatuje, že k tomuto predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky mladými rómskymi dievčatami dochádza v nižšom veku 
(okolo 12 – 13 rokov) než v prípade chlapcov (okolo 14 – 15 rokov); konštatuje, že 
v prípade tradičných rómskych komunít sú potrebné dodatočné pozitívne opatrenia 
na prekonanie predčasného ukončovania školskej dochádzky v dôsledku týchto 
škodlivých tradičných zvykov;

3. zdôrazňuje tiež, že je absolútne nevyhnutné znížiť mieru nezamestnanosti v EÚ 
prostredníctvom plnenia nových pracovných potrieb a podporovania obnovy vekovej 
štruktúry zamestnancov;

4. zastáva názor, že predčasné ukončovanie školskej dochádzky sa premieta 
do premeškaných príležitostí mladých ľudí a straty sociálneho a hospodárskeho potenciálu 
pre EÚ ako celok; upozorňuje na to, že okrem súčasných demografických zmien si 
európske krajiny nemôžu dovoliť ohromné mrhanie talentom, a zdôrazňuje, že túto 
skutočnosť treba vnímať s ohľadom na to, že trh práce aj európska úroveň 
konkurencieschopnosti budú mať tendenciu uprednostňovať absolventov vysokoškolského 
štúdia; zlepšenie úrovne vzdelania teda pomôže splniť dva ciele, keďže vyššia úroveň 
zručností zabezpečí inteligentný rast a vyriešenie jedného z hlavných rizikových faktorov 
v oblasti nezamestnanosti a chudoby pripraví cestu inkluzívnemu rastu;
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5. poukazuje na to, že pokles na najviac 10 %, ktorým by sa splnil hlavný cieľ stratégie EÚ 
na rok 2020, by mal vplyv na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí a na zlepšenie miery 
zamestnanosti, pretože v súčasnosti je nezamestnaných 52 % ľudí, ktorí predčasne 
ukončili školskú dochádzku, a podľa teoretických odhadov sa počet pracovných miest, 
ktoré sú k dispozícii pracovníkom s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou, 
v nadchádzajúcich rokoch ešte viac zníži; pripomína, že ak by táto miera klesla len o 1 %, 
bolo by možné získať 500 000 potenciálnych kvalifikovaných pracovníkov;

6. zdôrazňuje, že ak sa investuje viac finančných prostriedkov do boja proti predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, môže to dlhodobo zabraňovať vzniku závislosti 
mladých ľudí od sociálneho zabezpečenia;

7. zdôrazňuje význam boja proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, a to 
prinajmenšom so zreteľom na demografické trendy v EÚ;

8. konštatuje, že dlhodobé hospodárske a sociálne dôsledky predčasného ukončovania 
školskej dochádzky vedú k výraznému riziku chudoby a že boj proti predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky je spôsob, ako predchádzať sociálnemu vylúčeniu 
mladých ľudí; znižovanie počtu osôb, ktoré predčasne ukončujú školskú dochádzku, 
považuje preto za kľúčové opatrenie na dosiahnutie cieľa vymaniť aspoň 20 miliónov ľudí 
z rizika chudoby, ktorý je súčasťou stratégií na národnej i európskej úrovni, a naliehavo 
žiada členské štáty, aby neznižovali hornú vekovú hranicu povinnej školskej dochádzky; 

9. vyzýva preto členské štáty, aby čo najskôr vytvorili politiky podnecujúce vytváranie 
nových pracovných miest založených na nových zručnostiach;

10. zdôrazňuje, že je potrebné prispôsobiť vzdelávacie systémy, aby boli schopné plniť 
požiadavky trhu práce; pripomína, že v situácii, keď bude v budúcnosti zriedkavé, aby 
človek strávil celý pracovný život v jednom sektore, je potrebné, aby si žiaci osvojili 
širokú škálu schopností, ako napríklad kreativitu, kreatívne myslenie, všeobecné zručnosti 
a schopnosť rýchlo a pružne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam a požiadavkám;

11. domnieva sa, že Komisia by na základe presných ukazovateľov mala o rok predložiť 
Parlamentu prehľad, hodnotenie a posúdenie národných programov reforiem, ako aj 
výsledky monitorovania vývoja na rôznych úrovniach vzdelávania v členských štátoch, 
v ktorých uvedie prostriedky použité na boj proti nezamestnanosti, ako sú napríklad 
učňovské vzdelávanie, pracovno-študijné programy, odborné vedenie atď., do ktorých 
zahrnie prognózy vývoja zamestnanosti podľa jednotlivých odvetví a úrovne kvalifikácie, 
pričom by mala tiež pravidelne predkladať správy o pokroku; naliehavo žiada Komisiu, 
aby uskutočnila výskum vplyvu príslušných vnútroštátnych školských systémov na mieru 
predčasného ukončovania školskej dochádzky; žiada, aby toto hodnotenie vychádzalo 
z vnútroštátnych, regionálnych a miestnych špecifík predčasného ukončovania školskej 
dochádzky;

12. domnieva sa, že európsky rámec komplexných stratégií boja proti predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky by mohol byť pre členské štáty užitočným usmernením 
pri zisťovaní, aký má byť správny prístup k aktualizácii súčasných politík a rozvoja ich 
národných programov reforiem, pričom je potrebné, aby plne rešpektoval zásadu 
subsidiarity;
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13. konštatuje, že problém predčasného ukončovania školskej dochádzky sa v jednotlivých 
krajinách aj v rámci regiónov líši, a preto naň neexistuje univerzálne riešenie;

14. zdôrazňuje, že na to, aby bol boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky 
účinný, je dôležitá výmena skúseností a najlepších postupov na vnútroštátnej a európskej 
úrovni; preto naliehavo žiada Komisiu, aby podnecovala spoluprácu medzi členskými 
štátmi a aby podporovala ich stratégie prostredníctvom výmeny skúseností, odborných 
znalostí a najlepších postupov; podporuje odporúčanie Rady, v ktorom navrhuje spoločný 
európsky rámec účinných a efektívnych politík boja proti predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky, vrátane myšlienky, že by členské štáty mali do roku 2012 prijať 
komplexné vnútroštátne stratégie boja proti predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky; 

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby do hĺbky analyzovali problém predčasného 
ukončovania školskej dochádzky a zohľadnili pritom ochranu údajov s cieľom zistiť 
hlavné príčiny na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a aby vypracovali vhodné 
balíky opatrení zamerané na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu vrátane 
špecializovaných zariadení alebo školských podporných zariadení pre uznávané zdravotné 
postihnutia; domnieva sa, že stratégie boja proti predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky musia vychádzať z analýzy konkrétnych vnútroštátnych, regionálnych 
a miestnych rozmerov tohto javu a že by tieto údaje mali slúžiť na to, aby sa výskum 
zameriaval na dôvody výnimočne vysokej miery ukončovania školskej dochádzky medzi 
danými kategóriami žiakov a v regiónoch, lokalitách a na školách, ktoré sú najviac 
postihnuté;

16. pripomína, že komplexné stratégie boja proti ukončovaniu školskej dochádzky by mali 
zahŕňať kombináciu politík, koordináciu medzi jednotlivými odvetviami politiky 
a začleňovanie opatrení do všetkých politík týkajúcich sa mladých ľudí a detí;

17. vyzýva členské štáty, aby organizovali programy na boj proti závislostiam a sociálnym 
patologickým javom a na programy prevencie, s cieľom zaoberať sa vzájomným vzťahom 
medzi situáciou rodiny a predčasným ukončovaním školskej dochádzky;

18. naliehavo žiada členské štáty, aby s pomocou Komisie účinne konali s cieľom 
zaznamenať podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a ani sa 
nezúčastňujú na odbornej príprave, a riešiť tento problém;

19. podporuje flexibilné formy výučby na školách zamerané na potreby a zdôrazňuje, že tento 
problém musia riešiť predovšetkým základné školy a stredné školy prvého stupňa 
prostredníctvom včasných zásahov, pevnejších väzieb so školami a iných opatrení; 
zastáva názor, že pedagogickí pracovníci, školskí psychológovia, školskí sociálni 
pracovníci a všetky zainteresované strany by mali byť na tento účel vyškolení a mali by 
využívať vysoký štandard odbornej prípravy počas celej svojej kariéry, aby dokázali 
preorientovať svoje postupy a prispôsobiť ich novým požiadavkám a aktívne sa podieľať 
na plánovaní, organizovaní, realizácii a vyhodnocovaní stratégií na pomoc ľuďom, ktorým 
hrozí riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky alebo ktorí školskú dochádzku už 
prerušili; preto poukazuje na to, že vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy si 
musia vymieňať skúsenosti a overené postupy a musia vytvoriť účinný spôsob, ako 
podporovať žiakov, v ktorých prípade hrozí, že predčasne ukončia školskú dochádzku;
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20. navrhuje rozšíriť možnosť podnikových stáží, ktoré by prebiehali súbežne so školským 
vzdelávaním;

21. domnieva sa, že v kontexte celoživotného vzdelávania by sa úloha rodiny mala považovať 
za rovnako zásadnú ako úloha učiteľov;

22. vyzýva mimoškolské subjekty, aby vytvorili siete, ktoré školám umožnia lepšie 
podporovať žiakov a riešiť problémy, ktoré deťom sťažujú život;

23. zdôrazňuje, že členské štáty by mali ešte viac zlepšiť svoje systémy vzdelávania 
a odbornej prípravy, aby lepšie zodpovedali potrebám jednotlivca a potrebám trhu práce, 
a to aj prostredníctvom riešenia problémov základných zručností (schopnosť čítať, písať 
a počítať), podpory odborného vzdelávania a odbornej prípravy a opatrení na uľahčenie 
prechodu medzi školou a trhom práce;

24. nabáda členské štáty, aby deťom s poruchami učenia zabezpečovali aktivity mimo 
učebných osnov a mimoškolské aktivity v záujme rozvoja ich kľúčových schopností, 
keďže tieto schopnosti sú na trhu práce zjavne potrebné;

25. zdôrazňuje, že je nutné zabezpečiť, aby sa rozhodnutia o politike v oblasti vzdelávania 
prijímali na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;

26. konštatuje, že všetky deti majú z hľadiska vzdelávania rovnaké postavenie a majú právo 
na základné vzdelanie; zdôrazňuje, že je nutné prihliadať na osobnú situáciu žiakov, napr. 
pohlavie, rodinné pomery, menšinový pôvod alebo to, či pochádzajú z prostredia 
migrantov, zdravotné postihnutie a ich vlastné ťažkosti s učením (ako je dyslexia, 
diskalkúlia alebo dysgrafia), a týchto žiakov už od začiatku cielene podporovať 
a poskytovať im pedagogickú pomoc prispôsobenú ich osobitným potrebám s cieľom 
zabrániť rozmáhaniu sociálneho vylúčenia a riziku chudoby prostredníctvom zlepšenia ich 
šancí na vstup na trh práce; zdôrazňuje, že sa musí umožniť prístup do škôl deťom, ktoré 
nemajú žiadne doklady; uznáva, že reformy v oblasti integračnej politiky a politiky 
vzdelávania nemožno považovať za oddelené; v tejto súvislosti navrhuje politiky 
na odstránenie segregácie, ktorých cieľom je zmeniť sociálne zloženie tzv. 
znevýhodnených škôl a podporuje formy pozitívnej diskriminácie, ako sú zóny prioritného 
vzdelávania a programy zabezpečujúce cielenú podporu školám v znevýhodnených 
oblastiach; zdôrazňuje, že podľa mnohých štúdií vo vzdelávacích zariadeniach, ktorých 
žiaci majú väčšie problémy v oblasti spolužitia a integrácie, je aj vyššia predčasného 
ukončovania školskej dochádzky, a preto presadzuje potrebu inkluzívneho ovzdušia 
na školách; konštatuje tiež, že neúčinné politiky zamerané na dosiahnutie rovnováhy 
medzi prácou a osobným životom zvyšujú počet prípadov predčasného ukončenia školskej 
dochádzky a akademických neúspechov vo všeobecnosti a že je potrebné zintenzívniť 
snahy o zlepšenie týchto politík;

27. v tejto súvislosti upozorňuje na štúdie programu pre medzinárodné posudzovanie 
študentov (PISA) OECD, v ktorých sa dospelo k záveru, že pri študentoch 
vo vzdelávacích systémoch s nižším stupňom vertikálnej a horizontálnej diferenciácie je 
menšia pravdepodobnosť, že budú opakovať ročník alebo ich vylúčia zo školy; zdôrazňuje 
zistenia OECD, že študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia najčastejšie opakujú 
ročník alebo sú vylúčení zo školy; zdôrazňuje zistenia OECD, že skorý výber študentov 
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pre rôzne vzdelávacie dráhy zvyšuje sociálno-hospodársku nerovnosť v oblasti 
vzdelávacích príležitostí bez toho, že by to prinieslo akékoľvek zlepšenie priemernej 
výkonnosti daných vzdelávacích systémov;

28. v tejto súvislosti upozorňuje na zistenie OECD, podľa ktorého má na komparatívnu 
výkonnosť v školských systémoch v rámci štúdií PISA negatívny vplyv presúvanie 
študentov z jednej školy na inú pre slabé výsledky, problémy so správaním alebo osobitné 
ťažkosti pri učení, a delenie študentov vo všetkých predmetoch na základe schopností;

29. v tejto súvislosti poukazuje na to, že podľa OECD sú sociálno-hospodársky znevýhodnení 
študenti často znevýhodnení dvojnásobne, pretože chodia do škôl, ktoré sa vyznačujú 
rôznymi druhmi sociálno-hospodárskeho znevýhodnenia, v ktorých je menší počet 
učiteľov s nižšou kvalifikáciou;

30. konštatuje, že chlapci predčasne ukončujú školskú dochádzku častejšie a že nám hrozí 
vytvorenie nižšej triedy mladých, nezamestnaných mužov s nízkym alebo žiadnym 
vzdelaním a malými šancami stať sa súčasťou trhu práce a spoločnosti vo všeobecnosti; 
naliehavo žiada členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť chlapcom, ktorí majú 
problém prispôsobiť sa školskému prostrediu, a odrádza členské štáty od znižovania veku 
ukončenia povinnej školskej dochádzky;

31. zdôrazňuje, že najvyššia miera opätovného začlenenia sa dosahuje prostredníctvom 
programov, ktoré riešia individuálne potreby osôb, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku; vyzýva inštitúcie, aby pri príprave programov pre tieto osoby rešpektovali ich 
potreby a práva;

32. zdôrazňuje, že je potrebné mať na pamäti, že školskú dochádzku predčasne ukončuje viac 
chlapcov než dievčat, a preto treba v tomto smere prijať viac opatrení pre chlapcov, aby sa 
zlepšili ich šance na trhu práce;

33. navrhuje, aby sa žiakom, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, uľahčil vstup 
do pracovného života formou osobitného individuálneho poradenstva v oblasti profesijnej 
orientácie a aby sa im prostredníctvom osobitne prispôsobených opatrení umožnilo získať 
pracovné zručnosti a kvalifikácie a neskôr aj rozviť sociálne zručnosti, aby sa zlepšili ich 
šance získať zamestnanie a začleniť sa do spoločnosti a využívať možnosť rekvalifikácie 
a uznávania rovnocennosti dokladov o absolvovanom kurze; zdôrazňuje, že žiaci 
z neevidovaných rodín musia mať právo chodiť do školy;

34. zdôrazňuje potrebu organizovať na miestnej úrovni činnosti, ktoré nabádajú ľudí k návratu 
do školy a ktoré podporujú pozitívne prostredie pre ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú 
dochádzku a chcú sa vrátiť;

35. vzhľadom na to, že prípady krátkodobého a neistého zamestnania sa častejšie vyskytujú 
medzi ľuďmi s nízkym vzdelaním, vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby snahy 
o umožnenie návratu na trh práce osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, 
boli vždy sprevádzané dodatočnými programami odbornej prípravy s cieľom zlepšiť ich 
budúce vyhliadky na zamestnanie;

36. poukazuje na to, že investície do rekvalifikácie a modernizácie kurzov odbornej prípravy 
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sú nevyhnutné pre pomoc so začleňovaním osôb, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, do trhu práce;

37. zdôrazňuje, že je potrebné, aby pracovníci vzdelávacích inštitúcií v spoluprác s rodičmi 
žiakov a s akademickými odborníkmi konali a začali iniciatívy s cieľom drasticky znížiť 
zastrašovanie, násilie a spoločenský a rasovo motivovaný rasizmus na školách, ktoré vedú 
k marginalizácii žiakov, čím sa vytvárajú podmienky pre predčasné ukončovanie školskej 
dochádzky;

38. naliehavo žiada členské štáty, aby rozširovali inštitúciu tzv. škôl druhej šance, a to jednak 
posilňovaním obsahu ich osnov a ich materiálneho a technického vybavenia a jednak 
výrazným zlepšením schopností dostupných pedagogických pracovníkov, keďže tieto 
školy vznikajú ako významný nástroj na opätovné začlenenie osôb, ktoré prekĺzli cez sieť 
formálneho vzdelávacieho systému;

39. zdôrazňuje potrebu zaktualizovať zručnosti ponúkané v technickej odbornej príprave 
a účinnejšie zladiť ponúkané špecializácie s požiadavkami trhu práce, keďže prepojenie 
vzdelania a zamestnania je neoddeliteľnou súčasťou boja proti predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky;

40. konštatuje, že účinná politika boja proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky by 
mala zahŕňať všetky úrovne vzdelávania, mala by sa sledovať a mala by sa vytvárať 
na základe miestnych, regionálnych, sociálnych a individuálnych kritérií v troch 
oblastiach, konkrétne v oblasti prevencie, intervencie a kompenzácie;

41. v kontexte rozpočtu EÚ na rok 2012 podporuje navrhovaný pilotný projekt pre mládež, 
ktorého cieľom je záruka zabezpečujúca začlenenie mladých ľudí a ľudí, ktorí predčasne 
ukončia školskú dochádzku, do trhu práce;

42. zdôrazňuje potrebu zanalyzovať jav opakovania ročníka a jeho vplyv na predčasné 
ukončenie školskej dochádzky, pričom zdôrazňuje aj význam individuálnych programov 
pre jednotlivých žiakov;

43. domnieva sa, že v záujme boja proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky je 
nutné prepojiť politiky v oblasti vzdelávania s politikami zameranými na podporu 
hospodárskej obnovy, a teda na tvorbu trvalých pracovných miest a odvrátenie 
akéhokoľvek predčasného ukončovania školskej dochádzky, krátkodobého a neistého 
zamestnania a urýchlenia odlivu mozgov;

44. zasadzuje sa o cielené, efektívne a koherentné využívanie štrukturálnych fondov, najmä 
Európskeho sociálneho fondu (ESF), na plné vykonávanie stratégií týkajúcich sa mládeže, 
predovšetkým pre osoby, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku, v záujme podpory ich 
sociálneho začlenenia prostredníctvom osobitných programov v každom členskom štáte, aby 
sa zabezpečilo kvalitné vzdelávanie pre všetkých a aby sa zabránilo predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky a záškoláctvu;

45. odporúča, aby školenie v oblasti NIKT (nových informačných a komunikačných 
technológií) a jazykových technológií začínalo v ranom veku, keďže ide o mimoriadne 
užitočné komunikačné prostriedky, ktoré si mládež dokáže rýchlo osvojiť;
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46. zdôrazňuje, že aj osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, by mali mať prístup 
k finančným prostriedkom a programom mobility EÚ, a to bez ohľadu na ich štatút osôb 
mimo formálneho vzdelávania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali, či sa 
osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, a organizácie, ktoré s nimi pracujú, 
do týchto programov aj zapájajú.
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