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Služba Europe Direct vám pomůže nalézt odpovědi na otázky  

týkající se Evropské unie. 
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(někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou za hovor účtovat 
poplatky). 
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Poděkování: 

V tomto dokumentu jsou předložena zjištění pracovní skupiny ET2020 Evropské unie pro politiku v 
oblasti školství (2014-15)1 na prioritní téma „předčasné ukončování školní docházky“. Dokument 
odráží výsledky společné práce zástupců národních vlád ze 30 zemí EU a přidružených evropských 
zemí a evropských sociálních partnerů. Komise by ráda poděkovala všem těmto přispěvatelům a 
zejména by chtěla projevit uznání členům redakční rady, kterými jsou Paulo André, Mario Cardona, 
Anna Imre, Chris Kelly, Daniel Taubman, Charles Dolan, a také konzultantce pro výzkum Komise Iloně 
Murphy za jejich mimořádný přínos k tomuto dílu.  

Komise také děkuje všem odborníkům, kteří poskytli komentář k dokumentu a cenné názory na práci 
Pracovní skupiny, zejména následujícím: Dr. Alessio D'Angelo, prof. Paul Downes, prof. Alan Dyson, 
Dr. Boris Jokić, prof. Dr. Erna Nairz-Wirth, Catherine Pérotin, Dr. Ward Nouwen, prof. Teresa Sordé 
Martí, i sítím pro politiku EU SIRIUS, EPNoSL a ELGPN.  
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CELOSTNÍ PŘÍSTUP ŠKOL K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
PŘEDČASNÉHO UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

Klíčová prohlášení 

Škola je při řešení problému předčasného ukončování školní docházky 

klíčovým aktérem, ale nemůže působit izolovaně, protože úroveň zapojení a 

úspěch žáků ovlivňují i faktory mimo školu. Při řešení problému předčasného 

ukončování školní docházky je proto zapotřebí „celostní přístup škol“. V 

tomto přístupu se celá školní komunita (vedení školy, pedagogičtí a 

nepedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče a rodiny) zapojuje do kohezních a 

kolektivních opatření založených na spolupráci, za silné podpory externích 

zúčastněných stran a široké komunity.  

Celostní přístup umožňuje školám adekvátně reagovat na nové a složité 

výzvy spojené s rostoucí rozmanitostí ve společnosti, se kterými se školy 

potýkají.  

Je nezbytné efektivní vedení a řízení. Je třeba podporovat pozitivní školní 

kulturu, týmovou práci a postupy založené na spolupráci v rámci školní 

komunity. Je také zapotřebí, aby školy a zúčastněné strany spojily své síly s 

cílem společně zajistit úspěšné vzdělávání a předcházet předčasnému 

ukončování školní docházky.  

Procesy rozvoje a zlepšování škol by měly zahrnovat úkoly, které se týkají 

řešení základních faktorů předčasného ukončování školní docházky. Měly by 

také zapojovat celou školní komunitu, zúčastněné strany, multidisciplinární 

týmy, externí místní služby, rodiče a rodiny. 

Je třeba odhodlání investovat do trvalého profesního rozvoje vedoucích 

pracovníků škol, učitelů a dalších zaměstnanců školy se zaměřením na 

pochopení procesů vedoucích k předčasnému ukončování školní docházky a 

na kompetence a dovednosti potřebné pro řešení znevýhodnění v oblasti 

vzdělávání a ztráty angažovanosti žáků a jejich vazeb na školu (tzv. 

disengagement).  

Je naprosto nezbytné poskytnout každému dítěti a mladému člověku stejné 

šance na kvalitní a inkluzívní vzdělání co se týče přístupu, účasti a využití. 

Podnětné a relevantní učební osnovy spolu s inspirujícími a ochotnými 

zaměstnanci představují nejúčinnější způsob, jak zabránit předčasnému 

ukončování školní docházky a sociálnímu vyloučení. 

Je třeba, aby všichni žáci se svými různorodými potřebami byli centrem 

vzdělání. Měli by být aktéry vlastního učení, kteří jsou obklopeni vhodnou 

podporou a službami. Škola by měla poskytovat vřelé, stimulující a 

podporující prostředí k učení a měla by nastavit vysoká očekávání, pomocí 

kterých všichni žáci plně využijí svůj potenciál. 

Za vzdělání nesou společnou odpovědnost rodiče a škola, a musí tedy být 

založeno na vztahu vzájemné důvěry a spolupráce. 
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CELOSTNÍ PŘÍSTUP ŠKOL K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

PŘEDČASNÉHO UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY 

STĚŽEJNÍ ZÁSADY POLITIKY 

Úvod 

Předčasné ukončování školní docházky (PUŠD)1 je vážným problémem pro jednotlivce, 

společnost a hospodářství. Dovednosti a kompetence získané při vyšším sekundárním 

vzdělávání jsou považovány za minimální předpoklady pro úspěšný vstup na trh práce 

a jsou základem pro další vzdělávání a odbornou přípravu. Tyto dovednosti a 

kompetence pomáhají připravit mladé lidi na život a rozvíjejí potenciál každého jedince 

tak, aby se stal spokojeným a aktivním občanem. Přesto 11,1 % mladých lidí ve věku 

od 18 do 24 let ukončilo vzdělávání a odbornou přípravu, aniž by program vyššího 

sekundárního vzdělávání dokončili (zdroj Eurostat, údaje z roku 20142). U osob 

narozených v zahraničí je v průměru dvakrát vyšší pravděpodobnost předčasného 

opuštění systému vzdělávání a odborné přípravy v porovnání s žáky, kteří se v dané 

zemi narodili.3. Asi 60 % osob, které předčasně ukončí školní docházku, je buď 

nezaměstnaných nebo neaktivních, a čelí dlouhodobému sociálnímu a ekonomickému 

znevýhodnění.  Je dobře zdokumentováno, že předčasné ukončení vzdělávání a 

odborné přípravy vede ke snížení počtu pracovních příležitostí a zvýšení 

pravděpodobnosti nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení4.  

Je obecně známo, že předčasné ukončování vzdělávání a odborné přípravy je složitý a 

mnohostranný problém, který vyžaduje stejně mnohostranný přístup, jenž bude 

adekvátně řešit různé příčiny jeho vzniku. Řada jeho spouštěčů je spojena 

s působením obecných společenských faktorů mimo vzdělávací systém. Předčasné 

ukončování školní docházky je nejčastěji výsledkem kombinace osobních, 

sociálních, ekonomických, vzdělávacích a rodinných faktorů, které jsou silně 

provázané a vedou ke kumulaci znevýhodnění. V řadě případů je předčasné 

ukončení školní docházky výsledkem procesu postupné ztráty angažovanosti žáků a 

jejich vazeb na školu a vzdělávání (tzv. disengagement) spojené se špatnými výsledky 

ve vzdělávání, jejichž kořeny mohou sahat do počátků vzdělávacího procesu. Výzkum 

ukazuje, že sociálně-ekonomické postavení a dosažené vzdělání rodičů patří mezi 

nejsilnější rozhodující faktory předčasného ukončování školní docházky.  

                                           
1 Pojmy předčasné ukončování školní docházky (PUŠD) a předčasné ukončování vzdělávání a odborné 
přípravy (PUVOP) používáme v tomto dokumentu ve stejném významu. Oba pojmy odkazují na obecnou 
definici předčasného ukončení školní docházky u osob ve věku 18 až 24 let s maximálně dosaženým nižším 
sekundárním vzděláním (ISCED 0, 1, 2 nebo krátký program 3C), které dále nepokračují ve formálním nebo 
neformálním vzdělávání ani odborné přípravě. 

2  Všechny údaje pocházejí z průzkumu pracovních sil EU, 2014. 

3 Údaje týkající se jednotlivců narozených v zahraničí je třeba interpretovat obezřetně, protože nejsou 
k dispozici pro všechny členské státy, ale jen pro některé z nich. Použité vzorky jsou často také příliš malé 
na to, aby byly zcela spolehlivé (viz Evropská komise, monitor vzdělávání a odborné přípravy 2015, 
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_cs.htm). 

4 Viz například OECD (2012), Rovnost a kvalita ve vzdělávání 
(http://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf) nebo Evropská komise (2011), pracovní dokument 
připravený pracovníky Komise „Snížení míry předčasného ukončování školní docházky“ – průvodní 
dokument k návrhu doporučení Rady o politikách ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0096&from=EN). 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Některé funkce našich systémů vzdělávání a odborné přípravy mohou navíc u 

žáků, kteří se potýkají se vzděláním, zhoršit znevýhodnění v oblasti vzdělávání, 

vytvářet další překážky a bránit jejich procesu vzdělávání. Výzkum ukazuje, že 

systémy, pro které je typické opakování ročníků, časná diferenciace5, nedostatečná 

podpora žákům, nedostatek kvalitního odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a 

omezené poskytování předškolní výchovy a vzdělávání, čelí větším sociálním 

nerovnostem při dosahování výsledků a úrovně vzdělání. Na úrovni škol ovlivňují 

motivaci a angažovanost dětí a mladých lidí ve vztahu ke vzdělávání také školní a 

třídní praxe a postoje a učební metody učitelů. Mezi faktory, které mohou přispět 

k rozhodnutí žáků předčasně ukončit vzdělávání, patří například nepříznivé školní 

prostředí, výukové postupy nedostatečně zaměřené na žáky, nedostatečné povědomí 

o znevýhodnění v oblasti vzdělávání, násilí a šikana, špatné vztahy mezi učiteli a žáky 

a také učební metody a osnovy, které jsou vnímané jako nepodstatné6.   

 

Politika na úrovni EU  

Na evropské úrovni byla nutnost snížení předčasného ukončování školní docházky 

zdůrazněna ve strategii Evropa 20207. Jedním z pěti hlavních cílů je snížení PUŠD 

pod 10 % do roku 2020. V roce 2011 přijala Rada doporučení o politikách 

snížení míry předčasného ukončování školní docházky8. Vyzývá členské státy, 

aby prováděly komplexní strategie založené na poznatcích zahrnující všechny 

úrovně vzdělávání a odborné přípravy a obsahující správnou kombinaci prevence, 

intervence a kompenzačních opatření. Na podporu provádění tohoto doporučení byla 

prostřednictvím tematické pracovní skupiny zabývající se předčasným ukončováním 

školní docházky zahájena spolupráce v oblasti tvorby politik mezi evropskými 

zeměmi9.  

V návaznosti na výsledky této skupiny byla v roce 2014 založena nová pracovní 

skupina pro politiku škol v rámci strategie Vzdělávání a odborná příprava 2020 složená 

z osob odpovědných za vypracování politik z téměř všech členských států EU, Norska, 

Srbska a Turecka a zástupců evropských sociálních partnerů. Při zdůraznění 

potřebného rámce komplexní a dlouhodobé politiky, ve kterém jsou důsledně 

formulována preventivní, intervenční a kompenzační opatření, se tato pracovní 

skupina pro politiku škol zaměřuje na prevenci a včasnou intervenci při 

předčasném ukončování školní docházky na úrovni školy a na místní úrovni. 

Prostřednictvím vzájemného učení, analýzy případových studií, mapování 

(mechanizmů řízení škol a postupů na podporu žáků), vstupů z mezinárodního 

výzkumu, dialogu s odborníky a podrobných seminářů zaměřených na jednotlivé země 

                                           
5 Tímto pojmem označujeme situace, ve kterých jsou žáci a jejich rodiny nuceni již v raném věku povinně 
vybírat mezi různými vzdělávacími systémy. 

6 Aktuální souhrnné informace o důvodech předčasného ukončování školní docházky najdete ve zprávě 
Eurydice a Cedefop (2014), Řešení problému předčasného ukončení vzdělávání a odborné přípravy v Evropě 
– strategie, politické programy a opatření, 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf 

7 Evropa 2020. Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst, KOM (2010)2020. Další informace 
naleznete na http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm 

8  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441711487189&uri=CELEX:32011H0701(01) 

9 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm Závěrečná zpráva 
tematické pracovní skupiny vydaná v listopadu 2013 zahrnuje klíčové zprávy pro tvůrce politik, kontrolní 
seznam ke komplexním politikám a přílohu s příklady z praxe z několika zemí EU: 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm 
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se pracovní skupina zabývala tím, jak lze zavádět více holistické přístupy založené 

na spolupráci, které řeší problém předčasného ukončování školní docházky. 

Vypracováním specializované online „Evropské sady nástrojů pro školy k zajištění 

inkluzívního vzdělávání a prevenci předčasného ukončování školní docházky“10, se 

pracovní skupina snaží školám poskytnout konkrétní podporu v rámci prevence 

předčasného ukončování školní docházky, rychlé a vhodné reakce na první signály 

ztráty angažovanosti žáků a jejich vazeb na školu a zajištění příležitosti k úspěchu pro 

každého žáka.   

Lucemburské předsednictví Evropské unie ve svém aktuálním programu také klade 

velký důraz na prevenci předčasného ukončování školní docházky, čímž poskytlo nový 

a čerstvý impuls k diskusi o tomto problému. Symposium organizované 

v Lucembursku v červenci 2015 a návrh závěrů Rady, které mají být přijaty ministry 

školství v listopadu 2015, potvrzuje a posiluje závěry dosažené v rámci spolupráce 

v oblasti politik týkající se této otázky.  

Tento dokument shrnuje hlavní závěry pracovní skupiny pro politiku škol a identifikuje 

klíčové podmínky pro přístupy založené na spolupráci při řešení předčasného 

ukončování školní docházky a znevýhodnění při vzdělávání na úrovni školy a na místní 

úrovni. Tento dokument je určen vzdělávacím orgánům na národní, regionální a/nebo 

místní úrovni (v závislosti na zavedeném systému v konkrétní zemi) a také samotným 

školám. Doprovází a doplňuje chystaný „Evropský soubor nástrojů pro školy“.  

 

„Celostní přístup škol“ k řešení problému 

předčasného ukončování školní docházky  

Politiky ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky by měly být 

začleněné do celkové vize inkluzivního vzdělávání zaměřené na žáka, ve kterém 

je vysoce kvalitní vzdělání přístupné všem. V této vizi hrají školy klíčovou roli v 

zajišťování toho, aby všichni žáci plně využili svého potenciálu k růstu, a to bez ohledu 

na individuální a rodinné faktory, socioekonomické postavení a životní zkušenosti. 

Školy by měly poskytovat bezpečné, příjemné a vřelé vzdělávací prostředí usilující o 

zapojení žáků, ve kterém děti a mladí lidé mohou vyrůstat a rozvíjet se jako 

jednotlivci a členové komunity a mít pocit ocenění, respektu a uznání svých 

specifických nadání a potřeb.  

Vzhledem k nejrůznějším aspektům této otázky není možné, aby školy řešily 

předčasné ukončování školní docházky a znevýhodnění v oblasti vzdělávání izolovaně. 

Je třeba spolupráce a spojeného úsilí různých zúčastněných stran a služeb uvnitř školy 

i mimo ni. Škola je logickým místem k započetí spolupráce v rámci komunity. To 

vyžaduje „celostní přístup školy“.  

„Celostní přístup“ představuje ekologický způsob nahlížení na školu. Škola je vnímána 

jako vícerozměrný a interaktivní systém, který může sbírat poznatky a může se měnit; 

je to otevřené centrum vzdělávání, které poskytuje podporu svému okolí a dostává se 

mu podpory z komunity.  

                                           
10 „Evropský soubor nástrojů pro školy“ bude k dispozici na stránkách School Education Gateway 
(http://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/index.htm); pilotní verze bude k dispozici do konce roku 
2015. 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Rozvoj „celostního přístupu školy“ ke snižování míry předčasného ukončování školní 

docházky znamená, že cíl eliminovat předčasné ukončování školní docházky a 

podporovat školní úspěchy všech žáků by měl být důsledně a systematicky 

podporován ve všech dimenzích školního života, které mohou mít vliv na úroveň 

dosaženého vzdělání. V rámci „celostního přístupu školy“ cítí zodpovědnost všichni 

členové školní komunity (vedení školy, střední management, pedagogičtí a 

nepedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče a rodina) a všichni také hrají aktivní roli v boji 

proti znevýhodnění ve vzdělávání a prevenci ukončování školní docházky. Celá školní 

komunita se společně zapojuje do kohezních a kolektivních činností, které jsou 

založené na víceoborovém přístupu a diferenciaci11 a snaží se tím nejvhodnějším 

způsobem podporovat jednotlivé žáky. Je zavedena kultura a prostředí odpovídající 

zásadě „celostní přístup pro celostní rozvoj žáka“ s cílem dosahovat lepších studijních 

výsledků a chování u žáků a podporovat jejich emocionální, sociální a psychickou 

pohodu. 

„Celostní přístup škol“ také znamená meziodvětvový přístup a těsnější spolupráci 

s celou řadou zúčastněných stran (sociální služby, služby pro mládež, terénní 

pracovníci, psychologové, zdravotní sestry, logopedi a jazykoví terapeuti, odborníci na 

poradenství, místní úřady, nevládní organizace, firmy, odbory, dobrovolníci atd.) a 

komunitou jako celkem za účelem řešení otázek, pro které školy nemají (a 

nemohou mít) odpovídající odborné znalosti. Koncepce „celostního přístupu škol“ 

umožňuje zapojení celého systém aktérů a jejich vzájemných vztahů ve škole i mimo 

ni, neboť uznává, že v podpoře vzdělávaní žáků a rozvíjení jejich dojmů a prožitku 

z učení hrají roli všechny zúčastněné strany. 

„Celostní přístup“ bude přínosem pro všechny žáky, nejen pro ty, u nichž existuje 

riziko předčasného ukončení školní docházky.  Bude také pomáhat školám řešit celou 

řadu složitých otázek, kterým stále častěji musejí čelit. Úkoly spojené s rostoucí 

rozmanitostí, nerovností a sociálním vyloučením ve společnosti a s nedávným 

nárůstem migrace kladou na školy nové požadavky a vyžadují systémové odpovědi 

založené na spolupráci všech zúčastněných.  

Rozvoj takové spolupráce je dlouhodobým procesem a vyžaduje změnu přístupu a 

celkového způsobu myšlení.  Vyžaduje, aby jednotlivci byli schopní a způsobilí 

pracovat v multidisciplinárním prostředí při využití inovativních přístupů. Vyžaduje 

rovněž více času a prostoru pro dialog a spolupráci, větší účast žáků a intenzivnější 

zapojení rodičů a rodin.  

Školám musí být umožněno vyvinout a zavést „celostní přístup“. Zvláštní 

podpora by měla být poskytována školám s vysokou mírou předčasného ukončování 

školní docházky a školám, které se nacházejí v oblastech s vysokou úrovní 

socioekonomického vyloučení. Tato podpora může zahrnovat například dodatečnou 

podporu v oblasti financí a lidských zdrojů, nebo dodatečnou podporu trvalého 

profesního rozvoje zaměstnanců spolu s průběžným monitorováním. Musí být 

nasazeny také podpůrné struktury a mechanismy k zajištění dialogu a vzájemné 

výměny informací mezi školou, zúčastněnými stranami a veřejnými orgány na 

příslušných úrovních (v závislosti na národních okolnostech a v souladu se zásadami 

subsidiarity), aby byla na úrovni politik zajištěna reflexe aktuálního stavu ve školách. 

V tomto ohledu by bylo přínosem systematické zapojení škol do tvorby politik.  

                                           
11 Pojem „diferenciace“ označuje proces přizpůsobení koncepcí výuky specifickým potřebám jednotlivce nebo 
skupin žáků a/nebo konkrétním okolnostem. To vyžaduje, aby si pedagogové byli schopni vybrat z široké 
škály výukových metod a různě přizpůsobených vyučovacích hodin tak, aby mohli pracovat s různorodou 
skupinou žáků s různými vzdělávacími potřebami ve stejném kurzu, stejné třídě nebo stejném učebním 
prostředí. 
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Klíčové podmínky „celostního přístupu škol“ k předčasnému ukončování 

školní docházky se soustřeďují do pěti vzájemně pevně propojených tematických 

oblastí. Každá oblast je dále rozpracována v „Souboru nástrojů pro školy“ a doplněna 

o praktické ukázky a opatření. V některých oblastech je třeba zvážit další doplnění na 

evropské úrovni: 

1. Řízení škol 

2. Podpora žáků 

3. Učitelé 

4. Rodiče a rodiny 

5. Zapojení zúčastněných stran 

 

1. Řízení škol  

Kompetentní a efektivní vedení a řízení školy jsou nezbytným předpokladem k 

prosazování pozitivní kultury a étosu při spolupráci mezi všemi školními aktéry a k 

vybudování silných vazeb s komunitou v okolí školy. Základem jsou tyto aspekty: 

 Větší flexibilita/autonomie pro školy: Složitost problému předčasného ukončování 

školní docházky vyžaduje pružné a inovativní přístupy. Školám by měla být dána 

větší volnost v uspořádání řízení školy, výukových postupech a zavádění učebních 

osnov (s větším prostorem pro experimentální přístupy k ukončování školní 

docházky). Zvýšená autonomie škol spojená s vysokou odpovědností umožňuje 

školám identifikovat nejvhodnější řešení složitých situací a co nejlépe zajistit 

specifické potřeby školní komunity.  

 Výběr, podpora a školení pro ředitele škol: Ředitelé škol hrají klíčovou úlohu ve 

vývoji a provádění „celostních přístupů“, a to zejména přijímáním způsobu vedení s 

větší distribucí a vytvářením prostoru a času pro spolupráci. Školy potřebují 

specializované, na hodnotu zaměřené, kompetentní a vysoce motivované ředitele 

škol; potřebují vůdce s jasnou vizí, se smyslem pro organizaci, schopností převzít 

nové povinnosti, podělit se o autoritu a moc, zapojit všechny aktéry ve škole a 

podporovat dialog mezi nimi a dalšími zúčastněnými stranami v rámci souboru 

společných cílů a odpovědností. Ředitelé škol jsou klíčem k vybudování příznivého 

prostředí pro učitele, kde se učitelé učí navzájem, kde je čas na zpětnou vazbu a 

reflexi a kde je podporováno vytváření sítí kontaktů v rámci školy a mezi školami. 

Mají také zásadní roli v poskytování příležitostí a prostředí pro prakticky 

orientované počáteční pedagogické vzdělávání (PPV) a trvalý profesní rozvoj (TPR) 

založený na výzkumech, které musejí obsahovat zaměření na předčasné 

ukončování školní docházky. U ředitelů škol je nutná reflexe kompetencí a 

požadavků na odbornou přípravu. Aby byl systém efektivní, je potřeba ředitele škol 

vhodně zvolit, připravovat a podporovat. V rámci počátečním a pokračujícím 

profesním rozvoji nových, stávajících a budoucích ředitelů škol by mělo být 

zejména zvyšováno povědomí o mechanizmech předčasného ukončování školní 

docházky a významu vedení a spolupráce (včetně spolupráce s rodinami a celou 

komunitou).  Některé země již zavedly nebo zavádějí další vzdělávání budoucích 

nebo stávajících ředitelů škol a některé začaly rozvíjet rámce kompetencí pro 

ředitele škol.   



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Distribuované vedení: Realizace distribuovaného modelu vedení škol se zaměřením 

na zlepšení učení vyžaduje rozvoj reflexe a sdílení úkolů a povinností v rámci celé 

školní komunity. Ředitelé škol by měli povzbuzovat učitele, aby zaujali vedoucí role 

v určité oblasti profesních znalostí, přijali odpovědnost a převzali iniciativu na 

úrovni jednotlivců nebo skupin; měli by podporovat týmovou práci, 

multidisciplinární a profesní spolupráci mezi pedagogickými a nepedagogickými 

pracovníky, dalšími zúčastněnými stranami, odborníky a službami. Přijetí 

distribuovaného modelu vedení vyžaduje rovněž posílení účasti žáků a rodin na 

školním životě a na formálních a neformálních rozhodovacích procesech.  

 Procesy celostního zlepšování škol: Celostní přístup školy má za cíl zvýšit kvalitu a 

úroveň v celé škole. Aby byl tento přístup účinný, musí školy identifikovat potřeby 

školní komunity a reagovat na ně, a zároveň zavést trvalé, opakující se procesy 

zlepšování. Školy, které aktivně používají plánování a (sebe)hodnocení, budou mít 

lepší pozici pro eliminaci předčasného ukončování školní docházky.  Plány rozvoje 

školy a sebehodnotící postupy by měly být zaměřeny na řešení základních faktorů 

vedoucím k předčasného ukončování školní docházky a na podporu úspěchů ve 

vzdělání s přihlédnutím ke standardům na národní, regionální a místní úrovni. 

Procesy celostního zlepšování školy by měly být charakterizovány otevřeností a 

transparentností; měly by být vypracovány a prováděny za účasti celé školní 

komunity (včetně žáků, rodičů a rodiny) a se zúčastněnými stranami, 

multidisciplinárními týmy a externími místními službami. Měly by být založeny na 

společných cílech a jasně definovaných rolích a povinnostech; pro monitorování 

zlepšení by měly být stanoveny jasné ukazatele založené na rizikových a 

ochranných faktorech. Do plánů školního rozvoje by měla být plně začleněna 

podpůrná opatření pro školní zaměstnance, jako jsou například strukturované 

programy zapracovaní a dalšího profesního rozvoje. 

 Mechanismy externího monitorování a hodnocení (zajištění kvality): mechanismy 

zajištění kvality založené na kvantitativních a kvalitativních opatřeních, která 

odrážejí různorodost činností, za které jsou školy odpovědné, a různých výchozích 

bodech/kontextech, ve kterých školy působí (např. snaha o měření „přidané 

hodnoty“ školy), mohou ve školách hrát poradní a podpůrnou roli při provádění 

příslušné strategie v oblasti problematiky předčasného ukončování školní 

docházky. Jejich smyslem je upozornit na úspěšné změny a procesy rozvoje uvnitř 

škol. Zejména kvalitativní ukazatele mohou pomoci školám posuzovat opatření, 

která již byla zavedena nebo která by bylo možné vypracovat a zavést k řešení 

předčasného ukončování školní docházky. Mechanismy zajištění kvality se zdají být 

nejúčinnější, když se jejich funkce „souhrnná“ (vztahující se k odpovědnosti, řízení 

a kontrole dodržování předpisů) a „formativní“ (vztahující se ke zlepšení a rozvoji) 

vzájemně doplňují a posilují12. 

 Vytváření sítí kontaktů mezi školami: spolupráce a vytváření sítí mezi školami 

různých typů a úrovní, které jsou umístěné ve stejné spádové oblasti, mohou 

usnadnit výměnu postupů a pomoci žákům a jejich rodinám zjednodušit klíčové 

přechody od předškolní výchovy a vzdělávání na základní školy a od základního na 

střední vzdělávání. Místní úřady mohou hrát při prosazování této spolupráce 

klíčovou úlohu. Rovněž by se mělo dostat podpory vytváření sítí kontaktů a 

interdisciplinárním vzdělávacím komunitám na regionální, národní a mezinárodní 

úrovni s cílem napomáhání vzájemnému učení a sdílení postupů. 

                                           
12 Evropská komise (2015), Srovnávací studie o zajišťování kvality ve školních vzdělávacích systémech EU 
(http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-
pbNC0415279/) 

http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
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2. Podpora žáků 

Podnětné a podpůrné studijní klima, které stanovuje vysoká očekávání pro všechny 

žáky, je naprostým základem. Škola by měla poskytnout všem žákům prostředí, které 

respektuje jejich rozmanitost, maximalizuje jejich vzdělanostní potenciál a je 

v souladu s jejich vzdělávacími potřebami. V rámci politiky a poslání školy by měl být 

kladen silný důraz na prevenci předčasného ukončování školní docházky. Školy by 

měly reagovat rychle, bez ohledu na to, jaké poruchy učení a první signály ztráty 

angažovanosti žáků a jejich vazeb na školu (tzv. disengagement) jsou identifikovány. 

Zásadní je cílená intervence jako součást systémového podpůrného rámce pro pomoc 

rizikovým žákům. 

 Poutavé a podnětné učební osnovy a efektivní výukové přístupy: Kromě kladení 

vysokých nároků na všechny žáky by učební osnovy měly umožnit personalizované 

formy výuky a učení a různé způsoby hodnocení. Měly by klást větší důraz na 

formativní hodnocení s cílem usnadnit získávání znalostí a rozvoj dovedností a 

kompetencí podle nejlepších schopností každého dítěte při zachování kvality 

obsahu učebních osnov. Měly by být provázané se skutečným životem a 

rozmanitostí společnosti a zajišťovat kontinuitu s následnými úrovněmi vzdělávání 

a odborné přípravy nebo s alternativními procesy vzdělávání. Měly by umožnit 

přístupy k výuce více zaměřené na žáka a na vyšší úroveň spolupráce ve výuce a 

učení. Také by měly být k dispozici příležitosti pro uznání neformálního a 

informálního učení. 

 Pohoda žáků: I při zachování silného důrazu na výuku a učení by se nemělo 

zapomínat na zajištění celkové pohody žáků. Kromě vytvoření bezpečného a 

příjemného prostředí mohou hrát školy důležitou roli i při odhalování šikany, 

pronásledování, násilí nebo zneužívání, ke kterým dochází v rámci školy i mimo ni. 

V tomto ohledu je zásadní především rozvoj strategií pro prevenci šikany. V rámci 

školy, případně ve spolupráci s místními agenturami a službami, by měla být 

žákům k dispozici široká škála aktivit, podpory a poradenství, včetně emocionální a 

psychologické podpory při řešení problémů duševního zdraví (včetně úzkostí, 

deprese a posttraumatických poruch).   

 Mechanismy včasné detekce: Je důležité, aby byly rychle odhaleny první signály 

ztráty angažovanosti žáků a jejich vazeb na školu, včetně záškoláctví a 

nevhodného chování, a aby byla zajištěna rychlá reakce. Na základě příslušných 

doporučení národních nebo místních úřadů lze zavést systém včasného varování.  

 Rámec systémové podpory: Rychlá identifikace poruch učení nebo jiných problémů 

by měla vyvolat reakci prostřednictvím rámce systémové podpory ve škole. Cílená 

intervence u rizikových žáků by měla být poskytována inkluzivním způsobem; její 

účinnost je vyšší, provádí-li se prostřednictvím interních multidisciplinárních týmů 

a/nebo za pomoci externích profesionálů ve školách a se zapojením všech, kdo 

jsou s žáky ve styku, ať už jsou to rodinní příslušníci, sourozenci, dobrovolníci atd. 

Velmi užitečné může být vypracování individuálního plánu podpory odsouhlaseného 

žákem a jeho rodinou, který stanoví jasné a dosažitelné cíle.  

 Zvláštní podpora pro žáky, kteří nejsou rodilí mluvčí: Studujícím, jejichž 

mateřským jazykem není vyučovací jazyk, by měla být poskytnuta dodatečná 

podpora odpovídající jejich potřebám, a to nejlépe mimo školní vyučování a 

vylučující jakýkoli způsob separace nebo segregace. Kompetence a znalosti v jejich 

rodném jazyce by měly být oceněny a použity jako zdroj pro celou třídu.  Rodiče 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

mohou také těžit z jazykové podpory – zde mohou školy spolupracovat například 

s nevládními organizacemi při podpoře jazykového vzdělávání pro rodiče z řad 

migrantů. Měly by být k dispozici i jiné formy podpory, a to zejména pro nově 

příchozí migranty, ať již v rámci školy nebo externě ve spolupráci s místními 

orgány a službami.  

 Zapojení žáků do života školy: Žáci potřebují cítit zodpovědnost za své učení a mít 

možnost vyjádřit své názory. Být součástí života a činnosti školy zvyšuje motivaci 

a pocit sounáležitosti13. Měla by být vyhrazena dostatečná doba pro dialog ve 

třídách, a to prostřednictvím studentských rad nebo konzultací umožňujících 

účastníkům vznést otázky a problémy týkající se jejich zkušeností s učením.  

Interaktivní výuka a dialogické učení (např. v malých skupinách) může žákům 

poskytnout lepší příležitost snadněji hovořit o problémech, které mají dopad na 

jejich učení. Pro zjišťování názorů žáků lze také použít interní nebo externí metody 

konzultace. Účast ve školních projektech, které se zaměřují na specifické otázky 

(jako je povědomí o životním prostředí), včetně plného využití možností, které 

nabízí Erasmus+ a eTwinning, může také přispět k podpoře zapojení žáků. Školy 

by měly rovněž podporovat smysluplnou účast žáků na školních rozhodovacích 

procesech (např. prostřednictvím zastoupení ve školních radách) a při hodnocení 

školy a procesech zlepšování. I když je pro aktivní účast na školním životě 

potřebné podporovat všechny žáky, je nezbytné zaměřit se na proaktivní zapojení 

marginalizovaných žáků a zajistit, aby jim bylo nasloucháno.  

 Kariérové vzdělávání a poradenství: Úloha kariérového vzdělávání a poradenství v 

prevenci předčasného ukončování školní docházky je široce uznávána. Výzkum 

naznačuje, že u žáků s kariérovým plánem je pravděpodobnější, že zůstanou ve 

škole a že se do vzdělávání zapojí pozitivněji.  Systematické kariérové vzdělávání a 

poradenství může také pomoci usnadnit často kritické přechody na jiné úrovně a 

způsoby vzdělávání a odborné přípravy nebo nástup do práce. Efektivní studijní 

dovednosti a kariérové vzdělávání by měly být plně integrovány do vzdělávacích 

programů již od raných fází vzdělávání a měly by pomáhat žákům pochopit jejich 

silné stránky a nadání. Kariérové vzdělávání může být vyučováno povinně; může 

se jednat o samostatný předmět nebo může být vloženo do osnov jako průřezové 

téma. Účinné celoživotní poradenství obvykle kombinuje širokou škálu školních a 

mimoškolních činností, jako jsou například programy získávání pracovních 

zkušeností, praktické stáže, kariérové hry nebo ukázkové kurzy v jiných typech 

vzdělávání.  Zatímco učitelé hrají důležitou roli v tom, že umožňují žákům nabývat 

dovedností, díky kterým budou moci sledovat vlastní zájmy, kompetence a 

kariérové cíle, efektivní kariérové vzdělávání vyžaduje zároveň mobilizaci široké 

škály zúčastněných stran (např. výchovných poradců, rodičů a zaměstnavatelů).  

 Mimoškolní činnosti: Mimoškolní a zájmové vzdělávací činnosti, včetně sportu, 

umění, kultury a dalších činností kompatibilních se vzdělávacími cíli, mohou 

poskytnout mladým lidem dodatečnou příležitosti „zazářit“, a tím zvýšit jejich 

motivaci a pocit sounáležitosti se školou. Tyto činnosti by měly být logicky 

navrženy tak, aby doplňovaly učební osnovy a maximalizovaly zapojení a sociální 

začlenění žáků. Lze k nim přihlédnout i v celkovém hodnocení žáka. Takovéto 

činnosti lze rozvíjet ve spolupráci s rodiči, kulturními institucemi, sportovními a 

mládežnickými organizacemi, místními službami a nevládními organizacemi a se 

zapojením dobrovolníků z komunity.    

                                           
13 Právo na účast dítěte je garantováno podle článku 24 Listiny základních práv Evropské unie (Úř. věst. C 
364, 18.12.2000, úplné znění textu je k dispozici na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf), jakož i článku 12 Úmluvy Organizace spojených 
národů o právech dítěte z roku 1989. 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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3. Učitelé 

Učitelé jsou klíčovým faktorem ve vzdělávání dětí a mladých lidí ve škole a jedním 

z hlavních činitelů pro úspěšné studium. Výzkum ukazuje, že motivující vztah mezi 

učitelem a žákem je nejsilnějším předpokladem angažovanosti a úspěchů ve škole. 

Sami učitelé musí chápat, že jsou klíčovými osobami poskytujícími zdroje pro žáky a 

že mohou skutečně významně ovlivnit jejich proces vzdělávání; je také důležité, aby si 

byli vědomi, že naplnění skutečného potenciálu všech žáků je společnou odpovědností 

pedagogických pracovníků a školní komunity jako celku. Tváří v tvář novým výzvám 

se role učitele rozšiřuje a stává stále náročnější. I když je uznáván význam odborného 

úsudku učitelů, vyžadují se od nich nové dovednosti a kompetence, které je nutné 

doplňovat prostřednictvím počátečního vzdělávání učitelů (PVU) a trvalého profesního 

rozvoje (TPR).  

 Pochopení předčasného ukončování školní docházky: Zaměření na pochopení 

mechanizmů předčasného ukončování školní docházky a znevýhodnění v oblasti 

vzdělávání, včetně možných rizikových a ochranných faktorů, by se mělo stát 

základním prvkem programu PVU i TPR. Je nezbytné, aby všichni učitelé 

porozuměli své klíčové roli v podpoře kontinuity vývoje a učení dětí. Učitelé mají 

výhodnou pozici pro odhalování ztráty angažovanosti žáků a jejich vazeb na školu 

a existenci problémů s učením ve velmi rané fázi, a mohou tak pomoci přijmout 

okamžitá opatření k řešení takové situace. Musí si být vědomi, že jejich očekávání, 

postoje a způsob vyjadřování mohou mít významný dopad a vliv na žáky a rodiny; 

je třeba, aby vzali na vědomí úlohu, kterou rodiče a rodiny hrají v procesu učení, a 

měli by těžit z výhod, které přináší zapojení rodičů.    

 Kompetence učitelů: Měla by být zavedena opatření a podpůrné struktury (v 

ideálním případě k dispozici na místní úrovni) usnadňující celoživotní kariérový 

rozvoj pedagogických pracovníků. Počáteční vzdělávání učitelů a trvalý profesní 

rozvoj s důrazem na prevenci odchodů ze školy by měly učitelům pomoci 

uplatňovat diferenciaci a aktivní učení.  Měly by je připravit k efektivnímu 

využívání výuky zaměřené na kompetence a formativního hodnocení a k aplikaci 

projektového typu výuky a učení založeného na spolupráci. Měly by také posílit 

znalosti v oblasti vztahů a komunikace (včetně metod zapojení rodičů a externích 

partnerů) a poskytnout učitelům strategie pro řízení třídy, strategie pro řízení 

rozmanitosti, metody budování vztahů, řešení konfliktů a prevence šikany.   

 Budování schopností vedení u učitelů: Vedení lze u učitelů charakterizovat 

společným úsilím, v rámci kterého si rozvíjejí odborné znalosti a podporují profesní 

rozvoj s cílem zlepšení vzdělávací praxe. Učitelé by měli být podporováni v tom, 

aby byli vůdčí osobou v rámci třídy i mimo ni. Učitelé účastnící se procesů vedení 

založených na spolupráci přispívají k lepší efektivitě školy, kvalitě učení a vyššímu 

výkonu žáků.  

 Stáže: Je důležité, aby všichni studenti učitelství získali v rámci PVU praktické 

příležitosti prohloubit své pochopení povahy, příčin a rozsahu předčasného 

ukončování školní docházky a znevýhodnění ve vzdělávání včetně vlivu na učení, a 

zároveň požadavků, které na ně jako na učitele tato oblast klade. Studenti 

učitelství by měli mít příležitost v praxi pozorovat každodenní realitu předčasného 

ukončování školní docházky, například prostřednictvím účasti na pracovních stážích 

ve školách s vysokou mírou odchodů nebo vysokou úrovní socioekonomického 

vyloučení nebo v činnostech pod dohledem v ohrožených rodinách. Studenti 

učitelství by tak měli získat příležitost zamyslet se nad svou rolí učitele a nad tím, 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

jak by měli přistupovat k vzdělávacím potřebám dětí, u kterých existuje takovéto 

riziko.  

 Vzájemné učení: Je zásadní, aby školní odborná příprava rozvíjela a podporovala 

kulturu vzájemného učení (mezi učiteli, ale také mezi žákem a učitelem) a 

vzájemného pozorování. Měl by být podporován také vzájemný dohled, a to jak ve 

vlastní škole, tak ve spolupráci s ostatními školami; školy různých druhů a stupňů 

by se měly vzájemně obohacovat v rámci školních sítí, kdy mohou školy pracovat a 

učit se od sebe navzájem. Při podpoře těchto forem spolupráce mohou být velmi 

efektivní nástroje IT a platformy pro spolupráci, jako je eTwinning.   

 Oceňování a využívání rozmanitosti: Ve školách, které aktivně oceňují a využívají 

rozdílů jak v řadách zaměstnanců, tak i žáků, lze nalézt důkazy o trvalém 

zlepšování školy. Znalosti, schopnosti a dovednosti pedagogických pracovníků 

týkající se porozumění všech forem rozmanitosti, mezikulturního vzdělávání, 

mnohojazyčnosti a výuky žáků v jiném než mateřském jazyce by měly být 

zakotveny v PVU a posíleny v TPR.  Mělo by docházet k další podpoře učitelství 

jako profese s cílem přilákat velký počet kandidátů zastupujících celou společnost a 

náboru těch nejlepších z nich. Zároveň je nutné zachovat silnou soudržnost na 

základě stěžejních hodnot a cílů školy, které sdílí a uznává celá společnost i 

všechny zúčastněné strany. 

 Další podpora učitelů: Podpora a dostatečné uznání učitelů pracujících ve školách 

s vysokou mírou předčasného ukončování školní docházky nebo s vysokou mírou 

socioekonomického vyloučení by měla být poskytována například formou nabídek 

TPR, studijního volna pro profesní rozvoj, dalšího vzdělávání nebo nedidaktických 

prostředků atd. Mělo by být postaráno i o emocionální pohodu pracovníků.  

 

4. Rodiče a rodiny 

Zapojení rodičů je klíčovým faktorem pro úspěch ve vzdělávání: stimulující domácí 

prostředí a zapojení rodičů má zásadní význam pro vzdělávání dítěte a jeho kognitivní, 

sociální a emoční vývoj. Vztah mezi školami, rodiči a rodinami nicméně může být 

náročný. Na jedné straně to může být způsobeno předchozími zkušenostmi rodičů se 

vzděláváním, jejich vlastním vzděláním a kulturním a socioekonomickým zázemím, 

různými metodami výchovy a pocitem odtažitosti školní „kultury“ a „jazyka“. Na druhé 

straně to může být spojeno s tím, že učitelé vnímají rodiče jako pasivní, oportunistické 

nebo obtěžující osoby a nemají dostatek času a zkušeností na to, aby rodiče oslovili a 

účinným způsobem je zapojili. 

 Výchova jako společná odpovědnost: Rodiče a rodiny mají bezprostřední a trvalý 

dopad na vzdělávání a rozvoj dítěte. Všichni rodiče a rodinní příslušníci musí být 

uznáváni a přiměřeně podporováni jako společní vychovatelé v procesu učení 

svých dětí, a to od útlého věku. Školy a další pedagogické a nepedagogické 

zúčastněné strany mohou rozvíjet opatření, která pomohou rodinám vytvořit 

domácí prostředí podporující učení a poskytnou informace a nápady, jak doma 

pomáhat dětem s domácími úkoly a jinými školními činnostmi. 

 Důvěra a spolupráce: Efektivní partnerství rodiny a školy musí být založeno na 

vzájemném respektu a uznání předností a odborných znalostí každé ze stran. 

Kultura vzájemné důvěry a porozumění mezi školami a rodinami je zde naprosto 

nezbytná. Podporu by měly mít takové školy, ve kterých se rodiče cítí být vítáni a 

jsou považováni za užitečný zdroj bez ohledu na jejich zázemí či úroveň vlastního 
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vzdělání. Toho lze dosáhnout například tím, že škola nabídne místo, kde se rodiče 

mohou v určené době  setkávat a vzájemně se podporovat, pozve rodiče, aby se 

podělili o své znalosti a zkušenosti jako dobrovolníci při vzdělávacích činnostech ve 

třídě (např. čtení žákům, poskytnutí dodatečné podpory jednotlivci, vedení malé 

skupinky) nebo v rámci jiných činností na půdě školy (jak školních tak 

mimoškolních). V případě potřeby lze zapojit i další služby, nevládní organizace a 

odborníky, jako jsou kulturní mediátoři, mentoři, sociální pracovníci apod., aby 

napomohly budování pozitivního vztahu s rodiči, zejména těmi, kteří pocházejí 

z více znevýhodněného prostředí nebo kteří měli se školou v minulosti negativní 

zkušenosti. Kulturní rozdíly lze překonávat prostřednictvím pořádání kulturních 

akcí, festivalů a různých informačních činností s cílem zapojit rodiče 

z marginalizovaných a etnických menšin. 

 Účast na rozhodování o školních záležitostech a na životě školy: Široká účast 

rodičů na rozhodování v otázkách týkajících se vzdělávání, organizace školy a 

školních činností podporuje transparentnost a lepší přizpůsobení skutečným 

potřebám komunity a vytváří větší pocit společné odpovědnosti v oblasti 

vzdělávání. Je zapotřebí aktivně se zaměřit na podporu účasti všech rodičů na 

školních aktivitách a správě školy.  Zejména je potřeba pomoci marginalizovaným 

rodičům v tom, aby se zúčastňovali rozhodovacích procesů školy. Role rodičů v 

organizaci školy by měla být jasně stanovena. Zapojení rodičů by mělo být plně 

integrováno do procesů hodnocení a monitorování školy. Pojem „rodina“ je 

potřebné rozšířit tak, aby zahrnoval členy širší rodiny zapojené do vzdělávání 

dítěte.  

 Přístup rodičů k informacím: Žáci a jejich rodiče, zejména ti, kteří jsou z rodin 

migrantů, by měli mít přístup k jasným informacím o vzdělávacím systému země a 

možnostech školního vzdělávání, které jsou jim k dispozici. Měli by mít příležitost 

pochopit důsledky, které má výběr studia na vzdělání a budoucí možnosti žáka. 

Žákům i jejich rodičům by měla být vysvětlena problematika týkající se 

poskytování poradenských služeb, zájmů žáků a podpůrných služeb v rámci 

konkrétní školy. 

 Zlepšování komunikace: Zdokonalování a otevírání komunikačních kanálů mezi 

školami a rodinami může pomoci vybudovat důvěru a vzájemné porozumění. 

Komunikační strategie je třeba přizpůsobit kontextu a rodičovským potřebám. 

K vytvoření užitečných vztahů mohou být použity formální způsoby komunikace 

(např. třídní schůzky) i neformální způsoby (např. společenské akce). Je možné, že 

k oslovování rodičů, kteří dobře neovládají vyučovací jazyk, bude třeba využít 

specifických podpůrných činností, například s pomocí mezikulturních mediátorů. 

V některých školách se dosahuje zlepšení komunikace technologiemi jako jsou e-

maily a SMS, interaktivní telefonní systémy, informační bulletiny a interaktivní 

webové stránky.  Je důležité zajistit, aby fungovaly struktury usnadňující a 

podněcující zpětné vazby od rodičů, a aby byly tyto vazby brány v úvahu. 

 Nabízení příležitostí ke vzdělávání rodičů: Výzkumy ukazují, že vzdělávání v rodině 

může rodičům i dětem poskytovat řadu výhod, včetně zlepšení ve čtení, psaní a 

počítání. Zvýšení úrovně vzdělání rodičů je jedním z úspěšných opatření týkajících 

se prevence předčasného ukončování školní docházky. Při zapojení samotných 

rodičů do vzdělávacích aktivit dochází v rodině k podpoře řady kulturních a 

vzdělávacích interakcí. Rodiče získají větší samostatnost a pravomoci a intenzivněji 

se zapojují do záležitostí školy, a zároveň nabývají vyšší jistotu při pomoci dítěti 

doma.  To vede k vyššímu zapojení žáků ve škole a úspěchům ve vzdělání. 

Otevření školského zařízení mimo dobu školního vyučování pro jazykovou výuku 

nebo jiné kurzy pro rodiče může být velmi výhodné, zejména pro rodiče, kteří se 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

mohou cítit vzdělávacím systémem zahlceni. Pomůže to překonat bariéry, se 

kterými se škola potýká při snaze o větší zapojení rodičů. Pro rodiče s předchozí 

velmi negativní školní zkušeností může další příležitosti pro podporu rodičovského 

vzdělávání jinde než ve škole poskytnout spolupráce s nevládními organizacemi. 

 

5. Zapojení zúčastněných stran  

Různorodá povaha problému předčasného ukončování školní docházky vyžaduje 

mnohostranná řešení za účasti široké škály zúčastněných stran, odborníků a služeb. 

Různé zúčastněné strany mohou přinést odlišné a vzájemně se doplňující náhledy na 

pochopení problémů; mohou nabídnout řešení, která jsou přizpůsobena specifickým 

potřebám žáků. Spolupráce může mít různou podobu a může se odehrávat na různých 

úrovních v závislosti na národních podmínkách, a to od formálních struktur až po 

pružnější opatření založená na vytváření sítí kontaktů.  

Budování důvěryhodných vztahů a spolupráce mezi různými zúčastněnými subjekty 

bude vyžadovat čas, péči a přizpůsobení se vzájemným potřebám.  Má ale rozhodně 

potenciál přinést pozitivní změny. V závislosti na národním kontextu mohou tyto 

procesy nejlépe podporovat místní orgány nebo dokonce ředitelé škol, kteří hrají 

klíčovou úlohu při podpoře spolupráce mezi školami, vytváření partnerství, koordinaci 

služeb, usnadňování realizace atd. 

 Zapojení zúčastněných stran: Je důležité, aby všechny příslušné místní klíčové 

zúčastněné subjekty byly identifikovány a zapojeny do procesu od samého 

počátku. Měla by být přizvána široká škála zúčastněných stran a odborníků: 

sociální pracovníci, poskytovatelé služeb pro mládež a mládežnické organizace, 

terénní pracovníci, psychologové, zdravotní sestry a další terapeuti (logopedie a 

jazyk), služby na ochranu dětí, odborní poradci, policie, odbory, podniky, 

mezikulturní mediátoři, migrantská sdružení, nevládní organizace a jiné komunitní 

organizace z oblasti sportu a kultury a sektoru aktivního občanství atd. Volba 

zúčastněných stran musí odpovídat místním podmínkám a kontextu. Spolupráce se 

sociálními partnery a místními podniky je velmi důležitá, neboť může pomoci zvýšit 

návaznost vzdělávání na práci a zatraktivnit tak vzdělávání pro mladé lidi.  

Zapojení zúčastněných stran by mělo umožňovat patřičné trvalé zpětné vazby, 

přizpůsobování i změny úrovně zapojení. Je třeba také oceňovat přispění 

zúčastněných stran a jejich význam. 

 Podpora a vedení: Musí existovat politika podpory prosazování a organizace 

spolupráce a vytváření sítí kontaktů na místní úrovni a zároveň jasné a silné 

vedení, které bude celý proces řídit.  Lze například využít pokyny z příslušné 

úrovně politiky. Měly by být zavedené takové mechanismy, aby byl zajištěn 

obousměrný tok informací mezi školou, zúčastněnými stranami a příslušnými 

orgány, a to dle konkrétní situace a národních podmínek. Osvědčené postupy a 

informace by měly být sdíleny na místní, regionální, národní (podle potřeby) i 

mezinárodní úrovni. 

 Společná strategie: Společná strategie nebo akční plán založený na jasných a 

společných cílech a společném chápání problémů může pomoci strukturovat 

spolupráci mezi zúčastněnými stranami.  Strategie by měla být zaměřena na 

potřeby žáka a měla by být založena na skutečně meziresortním přístupu při 

respektování odlišné perspektivy a různých úkolů jednotlivých zúčastněných stran. 

Je důležité, aby role, odpovědnosti a struktury byly jasně definovány a aby byly již 

od začátku odsouhlaseny, případně i prostřednictvím smluvních ujednání (v 
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souladu s místními podmínkami). Nevyhnutelné třecí plochy lze překonat 

vytvořením centrálního koordinačního bodu, který může také sloužit jako centrální 

místo poskytující pomoc zúčastněným stranám a koordinující informační toky, 

služby a systémy pro podporu žáků, kteří předčasně ukončují školní docházku. 

Měly by být stanoveny mechanismy monitorování a hodnocení trvale umožňující 

patřičné zpětné vazby, přizpůsobování a změny úrovně zapojení. Měly by být 

vypracovány pokyny a ukazatele, které by v případě potřeby usnadnily 

sebehodnocení.  

 

Závěrečné poznámky  

V tomto dokumentu naleznete závěry pracovní skupiny pro politiku v oblasti školství 

týkající se předčasného ukončování školní docházky.  Dokument předkládá zásady 

politiky konsolidovaného, koncepčního a pragmatického rámce pro opatření k řešení 

problému předčasného ukončování školní docházky.  Navrhuje paradigma trvalého 

působení, které by umožnilo Evropské unii dosáhnout hlavního cíle v podobě snížení 

předčasného ukončování školní docházky na méně než 10 % do roku 2020.  Navíc ale 

také poskytuje pokyny, které by mohly pomoci členským státům vypracovat přístupy 

založené na spolupráci při řešení předčasného ukončování školní docházky.   

Tyto zásady politiky nabízejí návod, jak lze posílit a podpořit různé zúčastněné strany, 

aby se při řešení otázky předčasného ukončování školní docházky staly součástí 

„celostního přístupu škol“. Věříme, že přístupy založené na spolupráci budou mít 

dominový efekt na ostatní aspekty života občanů a komunit po celé Evropě.  A 

konečně, v tomto dokumentu poskytujeme podklady politiky pro online Evropský 

soubor nástrojů pro školy, který bude i nadále shromažďovat osvědčené postupy 

z evropských zemí.  Spolupráce na tvorbě zásad v rámci politik z oblasti školství bude 

pokračovat v celé Evropské unii a nabídne další příležitosti pro vzájemné učení a 

výměnu osvědčených postupů.   
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