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1. Fenomén předčasného ukončování školní docházky (PUŠD) 

1. Kontext 

Mít vyšší sekundární vzdělání je zásadní pro životní šance mladých lidí. Často je považován za 

minimální požadavek vstupu na trh práce a je důležitým ochráncem před nezaměstnaností. V 

Evropě však v žádném případě všichni mladí lidé nenastupují ani nedokončí střední vzdělání. 

Ti, kteří nemají tendenci pocházet ze skupin, které jsou marginalizovány mnoha jinými 

způsoby, a mají tendenci pokračovat v prožívání několika nevýhod až do dospělosti. V této 

souvislosti označila EU snížení míry předčasného ukončování školní docházky za prioritní 

opatření. 

Osoby, které předčasně opustily vzdělávání a odbornou přípravu, označují procento 

populace ve věku 18–24 let, které dosáhly maximálně nižšího středního vzdělání a nejsou 

zapojeny do dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy. 

Čitatel ukazatele se týká osob ve věku 18–24 let, které splňují tyto dvě podmínky: a) nejvyšší 

úroveň vzdělání nebo odborné přípravy, kterou absolvovali, je úroveň ISCED 2011 0, 1 nebo 

2 (úrovně ISCED 1997 0, 1, 2 nebo 3C krátké) ab) nedostali žádné vzdělání ani školení (jinými 

slovy formální ani neformální) během čtyř týdnů předcházejících průzkumu. 

Jmenovatelem je celková populace stejné věkové skupiny, s výjimkou respondentů, kteří 

neodpověděli na otázky „nejvyšší úroveň vzdělání nebo odborné přípravy úspěšně 

dokončena“ a „účast na vzdělávání a odborné přípravě“. 

2. Strategický rámec ET 2020 

Předčasné ukončení školní docházky souvisí s nezaměstnaností, sociálním vyloučením, 

chudobou a špatným zdravotním stavem. Existuje mnoho důvodů, proč se někteří mladí lidé 

předčasně vzdají vzdělávání a odborné přípravy: osobní nebo rodinné problémy, potíže s 

učením nebo křehká socioekonomická situace. Důležitým faktorem je také způsob, jakým je 

nastaven vzdělávací systém, klima školy a vztahy mezi učiteli a žáky. 

Jelikož pro děti, které nedokončí střední školu, často existují složité a vzájemně propojené 

důvody, musí se politiky zaměřené na snižování předčasného ukončování školní docházky 

zabývat řadou problémů a kombinovat vzdělávací a sociální politiku, práci s mládeží a 

aspekty týkající se zdraví. Některé z těchto výzev jsou uvedeny v infografice poskytnuté 

Komisí. 
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Strategický rámec pro evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě přijala Rada v 

květnu 2009. Stanovuje čtyři strategické cíle pro vzdělávání a odbornou přípravu v EU: 

uskutečnění celoživotního učení a mobility; zlepšování kvality a efektivity vzdělávání a 

odborné přípravy; podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství; a posilování 

kreativity a inovací (včetně podnikání) na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Tato 

strategie stanovila řadu kritérií, jichž má být dosaženo do roku 2020, včetně toho, že podíl 

EU na předčasném ukončení vzdělávání a odborné přípravy by neměl být vyšší než 10%. Toto 

měřítko je také jedním z cílů strategie Evropa 2020 a dříve bylo součástí evropské strategie 

zaměstnanosti (následně začleněné do strategie Evropa 2020), která stanoví, že podíl by měl 

být nižší než 10%. 

V lednu 2011 přijala Evropská komise sdělení s názvem „Řešení problému předčasného 

ukončování školní docházky: klíčový příspěvek k agendě Evropa 2020“ (KOM (2011) 18 v 

konečném znění). To načrtlo důvody, proč se žáci rozhodnou předčasně opustit školu - 

například problémy s učením, sociální faktory nebo nedostatek motivace, vedení či podpory - 

a poskytlo přehled stávajících a plánovaných opatření k řešení tohoto problému v celé EU. 

Ministři školství EU přijali doporučení Rady (doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o 

politikách snižování předčasného ukončování školní docházky) o politikách snižování 

předčasného ukončování školní docházky, které stanoví rámec pro soudržné, komplexní a na 

faktech založené politiky. Dohodli se na spolupráci při výměně osvědčených postupů a 

znalostí o účinných způsobech řešení předčasného ukončování školní docházky 

V roce 2014 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a Evropské 

středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) společně vydaly zprávu o řešení 

problému předčasného ukončování vzdělávání a odborné přípravy v Evropě: strategie, 

politiky a opatření. 

Rada rovněž přijala závěry (závěry Rady o omezování předčasného ukončování školní 

docházky a podpoře úspěchu ve škole (2015 / C 417/05) o omezování předčasného 

ukončování školní docházky a podpoře úspěchu ve škole. 

V nedávné době CEDEFOP spustil online soubor nástrojů odborného vzdělávání a přípravy 

pro řešení předčasného odchodu, který nabízí podporu tvůrcům politik a odborníkům z praxe 

s cílem navrhnout a implementovat politiky prevence a nápravy předčasného odchodu ze 

vzdělávání a odborné přípravy.  
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2. DATA  PUŠD1 

1. Přehled 

Lisabonské cíle zavedly, pokud jde o předčasné ukončování školní docházky, cíl stejný pro 

všechny evropské země: 10% snížení míry nedokončení střední školy. Nedosažení cílů 

stanovených pro rok 2010 přimělo Evropskou komisi k přezkoumání cílů Lisabonské strategie 

v roce 2020, které byly převedeny do vnitrostátních cílů, aby každý členský stát mohl 

přizpůsobit zásahy ve srovnání s jejich specifiky a umožnit těmto zemím daleko od toho, co 

naznačuje EU, bylo rozhodnuto naplánovat dílčí cíle. 

V roce 2019 bylo v EU v průměru 10,2% mladých lidí (ve věku 18–24 let), kteří předčasně 

opustili vzdělávání a odbornou přípravu, jinými slovy, absolvovali nanejvýš nižší sekundární 

vzdělání a nebyli v dalším vzdělávání čtyři týdny před průzkumem. Mezi členskými státy EU 

se podíl osob, které předčasně opustily školu, v roce 2019 pohyboval od 3,0% v Chorvatsku 

do 17,3% ve Španělsku. 

Celkový podíl osob, které předčasně ukončily vzdělávání a odbornou přípravu, poklesl v EU v 

letech 2014 až 2019 o 0,9 procentního bodu. Z členských států EU došlo k největšímu snížení 

(v procentních bodech) mezi lety 2014 a 2019 Portugalsko, Řecko, Španělsko a Malta hlásí 

pokles o více než 4,0 bodu. V letech 2014 až 2019 došlo ve 12 členských státech ke zvýšení 

podílu osob, které předčasně opustily školu. Největší nárůst byl zaznamenán na Kypru (2,4 

procentního bodu), Dánsku (1,8 bodu), Slovensku (1,6 bodu), Česku (1,2 bodu), Lucembursku 

(1,1 bodu) a Bulharsku (1,0 bodu). Dalších šest členských států (Německo, Rakousko, 

Maďarsko, Chorvatsko, Lotyšsko a Slovinsko) zaznamenalo nárůst o méně než 1,0 bodu. 

V rámci strategie Evropa 2020 přijaly všechny členské státy EU národní cíle pro tento 

ukazatel. Do roku 2019 byl podíl osob, které předčasně opustily, již pod národním cílem v 16 

členských státech, ale zůstal nad národním cílem pro 11 členských států. 

Rozdíl mezi nejnovější mírou osob předčasně opouštějících vzdělávání a odbornou přípravu a 

národním cílem pro rok 2020 byl zvláště výrazný v Rumunsku (kde byla nejnovější míra pro 

rok 2019 o 4,0 procentního bodu vyšší než cíl), a vyvrcholil na Maltě, kde byl rozdíl 6,7 

procentní body; všimněte si, že tyto dva členské státy zaznamenaly společně se Španělskem 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview 
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v roce 2019 také nejvyšší míru předčasného odchodu.

 

V partnerských zemích projektu 4G došlo k následujícím situacím: 

- V Bulharsku byl národní cíl stanoven na 11%. V roce 2019 je úroveň ESL 13,9% 

- V České republice byl národní cíl stanoven na 5,5%. V roce 2019 je úroveň ESL 6,7% 

- V Itálii byl národní cíl stanoven na 16%. V roce 2019 je úroveň ESL 13,5% 

- V Portugalsku byl národní cíl stanoven na 10%. V roce 2019 je úroveň ESL 10,6% 

- Ve Španělsku byl národní cíl stanoven na 15%. V roce 2019 je úroveň ESL 17,3% 
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2. Analýza podle pohlaví 

 

Podíl osob, které předčasně ukončily vzdělávání a odbornou přípravu, byl v EU v roce 2019 o 

3,5 procentního bodu vyšší u mladých mužů (11,9%) než u mladých žen (8,4%). Téměř 

všechny členské státy EU vykázaly vyšší podíl osob, které předčasně opustily školu, u 

mladých mužů než u mladých žen, se zvláště velkými rozdíly - nejméně 5,0 procentních bodů 

- v Estonsku, Portugalsku a Španělsku. Mezi členskými státy byly dvě výjimky, protože podíl 

osob, které předčasně opustily školu, byl nižší u mladých mužů než u mladých žen v 

Rumunsku (rozdíl 0,9 procentního bodu) a v Česku (0,2 bodu). 

V EU se podíl osob, které předčasně opustily, mezi lety 2009 a 2019 snížil: celkový podíl se 

snížil o 3,8 procentního bodu, zatímco podíl mladých mužů a mladých žen se snížil o 4,1 a 3,6 

bodu. Přestože podíl osob předčasně opouštějících program klesl více u mladých mužů než u 

mladých žen v procentních bodech, v roce 2019 stále existuje rozdíl mezi muži a ženami ve 

výši 3,5 bodu. Tento rozdíl mezi muži a ženami činil v roce 2009 4,0 bodu, v roce 2016 však 

jen 3,0 bodu. 

V letech 2009 až 2019 téměř všechny členské státy EU oznámily pokles podílu mladých lidí, 

kteří předčasně opustili školu. Přesto sedm zemí hlásilo nárůst: 0,1 procentního bodu v 

Polsku, 0,3 bodu v Německu, 0,5 bodu v Maďarsku, 0,8 bodu v Bulharsku, 0,9 bodu v 

Rakousku, 1,1 bodu v Česku a 3,1 bodu na Slovensku. Jinde tento podíl klesl: v roce 2019 činil 



 

 

 

 

8 
4G DIDACTIC PILLS - ERASMUS+ PROGRAMME. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships 
for school education. GRANTOVÁ DOHODA n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434 Název projektu: 4G Didactic Pills. “Podpora Evropské komise 
pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou 
za jakékoli použití informací v ní obsažených”. 

podíl mladých mužů, kteří předčasně opustili školu, alespoň o 10,0 procentních bodů nižší 

než v roce 2009 na Maltě, v Řecku a ve Španělsku. U nečlenských zemí tomu tak bylo i v 

Norsku, zatímco v Portugalsku se podíl mezi těmito dvěma roky snížil o 22,1 bodu. 

U mladých žen byla pozorována zhruba podobná situace. Čtyři členské státy EU - Slovensko, 

Česko, Slovinsko a Maďarsko - uvedly vyšší podíl mladých žen, které předčasně ukončily 

školní docházku v roce 2019, než v roce 2009. Portugalsko opět zaznamenalo největší pokles 

podílu předčasně ukončujících školní docházku, a to o 18,4 procentního bodu mezi mladými 

ženami v letech 2009 až 2019. S výjimkou Španělska (pokles o 11,1 procentního bodu) žádný 

z ostatních členských států nezaznamenal pokles o více než 10,0 bodu; dvouciferná snížení 

byla zaznamenána také v Severní Makedonii a Turecku. 
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3. Analýza podle pracovního stavu 

Osoby, které předčasně ukončily vzdělávání a odbornou přípravu, se mohou na trhu práce 

potýkat se zvýšenými obtížemi. Obrázek 4 hodnotí členské státy EU podle podílu osob, které 

předčasně opouštějí školu, v populaci ve věku 18–24 let a představuje analýzu, zda jsou tyto 

osoby předčasně opouštějící zaměstnány či nikoli: ti, kteří nejsou zaměstnáni, mohou nebo 

nemusí chtít pracovat. V roce 2019 bylo 10,2% osob, které předčasně opustily vzdělávání a 

odbornou přípravu, složeno jako takové: 4,6% podíl populace EU ve věku 18–24 let tvořilo 

osoby, které předčasně opustily zaměstnání, zatímco 3,4% osob, které předčasně opustily 

školu, nezaměstnaly, ale chtěly pracovat, a zbývající osoby, které předčasně opustily školu 

(2,2% populace ve věku 18–24 let) nebyly zaměstnány a nechtěly pracovat. V roce 2019 

uvedlo pět členských států EU více lidí, kteří předčasně opustili zaměstnání, ale chtějí 

pracovat, než těch, kteří předčasně opustili zaměstnání. Největší rozdíl - 1,7 procentního 

bodu - byl zaznamenán v Itálii, kde byl podíl osob, které předčasně opustily zaměstnání, 4,8% 

ve srovnání s 6,5% podílem osob předčasně opouštějících zaměstnání, které nebyly 

zaměstnány, ale chtěly pracovat. V 21 členských státech platil opak, konkrétně to, že bylo 

více lidí, kteří předčasně opustili zaměstnání, než těch, kteří předčasně opustili zaměstnání, 
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ale nechtěli pracovat. Chorvatsko bylo jediným členským státem, kde byly oba podíly stejné.

 

4. Analýza podle stupně urbanizace 

Analýza podílu osob, které předčasně opouštějí vzdělávání a odbornou přípravu, podle 

stupně urbanizace, přičemž regiony jsou klasifikovány jako města, předměstí nebo 

venkovské oblasti, ukazují, že v roce 2019 byl nejnižší podíl osob předčasně opouštějících 

vzdělávání v EU hlášen ve městech (9,1%). Ve městech a předměstích EU vzrostl podíl osob, 

které předčasně opustily školu, na 11,2%, zatímco ve venkovských oblastech byl nižší, na 

10,7%. 

V Bulharsku, Dánsku, Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku, Rumunsku 

a Švédsku byl nejvyšší podíl osob předčasně opouštějících zaznamenán ve venkovských 

oblastech; zatímco Německo mělo ve venkovských oblastech nejnižší podíl osob, které 

předčasně opustily školu. Belgie, Chorvatsko, Kypr a Rakousko uvedly opačný vzorec, přičemž 

venkovské oblasti zaznamenaly nejnižší podíl osob předčasně opouštějících studia a města 

uvádějící nejvyšší podíl osob předčasně opouštějících Belgii, Kypr a Rakousko. Francie má 

nejnižší podíl jak ve městech, tak ve venkovských oblastech. 
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3. Politiky pro řešení PUŠD v EU 2 

Aktuální část obsahuje soubor „tepelných map“ zemí. Cílem map je poskytnout vizuální 

znázornění opatření proti předčasnému ukončování školní docházky zahrnutých na úrovni 

zemí v celé Evropě, seskupených v rámci prevence, intervence a kompenzace. 

Je nutné připomenout politické opatření stanovené v doporučení Rady z roku 2011. 

Doporučení z roku 2011 stanoví rámec pro integrované, komplexní a na důkazech založené 

politiky a opatření zaměřená na podporu zemí při snižování míry předčasného ukončování 

školní docházky pod 10% do roku 2020. Příloha doporučení z roku 2011 stanoví širokou škálu 

politik napříč třemi klíčovými pilíře: prevence, intervence a kompenzace. Seznam politik 

nemá být vyčerpávající ani normativní, ale spíše orientační pro typ politik, které přispívají ke 

třem pilířům. 

 

Politiky prevence zdůrazněné v doporučení z roku 2011 
1. Poskytování vysoce kvalitního vzdělávání a péče v raném dětství, zejména osobám ze 
znevýhodněného prostředí, včetně migrujících a romských dětí 
2. Zvyšování nabídky vzdělávání poskytováním příležitostí ke vzdělávání a odborné přípravě nad 
rámec věku povinného vzdělávání 
3. Zvyšování flexibility a prostupnosti vzdělávacích cest 
4. Podpora aktivních politik proti segregaci, včetně diverzifikace sociálního složení škol ve 
znevýhodněných oblastech 
5. Politiky na podporu vícejazyčného vyučování a učení a na podporu jazykové rozmanitosti ve 
školách, včetně interkulturních vzdělávacích programů 
6. Aktivní opatření na podporu zapojení rodičů do školního života prostřednictvím partnerství a fór 
a zapojení rodičů do učení dětí 
7. Opatření k zajištění přístupu k vysoce kvalitnímu odbornému vzdělávání a přípravě, včetně 
integrace postupů odborného vzdělávání a přípravy do hlavního proudu vzdělávání a vyššího 
sekundárního a terciárního vzdělávání 
8. Opatření k posílení vazeb mezi systémy vzdělávání a odborné přípravy a sektorem 
zaměstnanosti prostřednictvím přístupu k vysoce kvalitním pracovním zkušenostem a zapojení 
zaměstnavatele do škol 

 

Intervenční politiky zdůrazněné v doporučení z roku 2011 
Intervenční politiky na úrovni školy nebo vzdělávací instituce: 
1. Rozvíjení škol v učící se komunity 
2. Rozvoj systémů včasného varování pro ohrožené žáky 
3. Vytváření sítí mezi školami a externími aktéry 
4. Podpora a posílení postavení učitelů v jejich práci s ohroženými žáky 
5. Zajištění mimoškolních aktivit 

 
2 Assessment of the Implementation of the 2011 Council Recommendation on Policies to Reduce Early School 

Leaving, Final report: July 2019, Request for Services EAC/21/2017 
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Intervenční politiky na individuální úrovni: 
1. Mentorská podpora a cílená pomoc při překonávání konkrétních akademických, sociálních nebo 
osobních obtíží 
2. Přizpůsobení výuky potřebám žáků, posílení individualizovaných přístupů k učení 
3. Posílení poradenství a poradenství na podporu kariérního výběru studentů a přechodů v rámci 
vzdělávání nebo ze vzdělávání do zaměstnání 
4. Přístup k odpovídající finanční podpoře pro mladé lidi se složitými ekonomickými podmínkami 

 

Politiky odškodnění zdůrazněné v doporučení z roku 2011 
1. Úspěšné vzdělávací programy druhé šance, které poskytují vzdělávací prostředí, které odpovídá 
specifickým potřebám osob předčasně ukončujících školní docházku, uznávají jejich předchozí 
učení a podporují jejich pohodu 
2. Různorodé způsoby učení k návratu osob, které předčasně ukončují školní docházku, do hlavního 
proudu vzdělávání 
3. Poskytování různých cest zpět do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy 
4. Systémy na podporu uznávání a validace předchozího učení, včetně kompetencí dosažených v 
neformálním a informálním učení Poskytování cílené individuální podpory, která integruje sociální, 
finanční, vzdělávací a psychologickou podporu pro mladé lidi v nesnázích 

 
Opatření prováděná v rámci těchto pilířů společně tvoří jádro komplexních strategií 
předčasného ukončování školní docházky, které mají být prováděny na úrovni jednotlivých 
zemí v souladu s vnitrostátními prioritami a cíli strategie Evropa 2020. 

1. Preventivní opatření 

Jak je definováno v doporučení z roku 2011, cílem preventivních politik je snížit riziko 

předčasného ukončování školní docházky před zahájením problémů. Tato opatření 

optimalizují poskytování vzdělávání a odborné přípravy s cílem podpořit lepší výsledky učení 

a odstranit překážky úspěchu ve vzdělávání. 

Cílem preventivních opatření je boj proti předčasnému ukončování školní docházky 

zavedením nezbytných podmínek, které mohou zajistit úspěch všech studentů bez ohledu na 

jejich sociálně-ekonomické zázemí. 

Na druhé straně tepelná mapa poskytuje vizuální snímek preventivních opatření proti ESL v 

zemích EU28, kandidátských zemích a zemích ESVO na základě údajů shromážděných pro 

studii v roce 2018. Na úrovni jednotlivých zemí lze pozorovat, že některé evropské země 

investovaly do poměrně komplexního přístup k prevenci zahrnující všechna nebo většina 

politických opatření v rámci mapování. Hlavní rozdíly vyplývají z toho, zda je toto pokrytí 

zajištěno na úrovni národní politiky (např. AT, BE, BG, DK, EE, HR, IE, LT, LU, NL, NO, RO a SI), 

nebo zda se opatření vyvinula ad hoc způsobem, nezávisle na zásadách (CZ, FR, IT a MT). 
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Podle mapovacího cvičení Bulharsko a Nizozemsko vyvinulo řadu opatření, ale jejich 

provádění vedly obce. 
 

Bulharsko 

Opatření identifikovaná, ale neimplementovaná v žádném významném rozsahu v 

„Flexibilních možnostech a kurikulárních kurzech, včetně opatření k prevenci předčasného 

přenosu a možnostech školení po dosažení věku povinného vzdělávání“ a „Politiky na 

podporu vícejazyčné výuky a učení a na podporu jazykové rozmanitosti ve školách , včetně 

programů mezikulturního učení “. 

Vnitrostátní politiky existují společně s opatřeními ad hoc v „Opatřeních ke zlepšení 

přístupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se 

znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“, „Podpora aktivních politik 

proti segregaci, jako jsou politiky určené k diverzifikaci sociálního složení škol ve 

znevýhodněných oblastech (např. přijímacím řízením) “. 

Vnitrostátní politiky existují s konkrétními opatřeními na regionální a místní úrovni „Aktivní 

opatření na podporu zapojení rodičů do života školy prostřednictvím partnerství a fór a 

zapojení rodičů do učení dětí“, „Opatření k zajištění přístupu k vysoce kvalitnímu odbornému 

vzdělávání a přípravě, včetně integrace odborného vzdělávání a přípravy cesty do hlavního 

proudu vzdělávání a poskytování cest odborného vzdělávání a přípravy do vyššího 

sekundárního a terciárního vzdělávání “a„ Opatření k posílení vazeb mezi školami a místními 

trhy práce prostřednictvím přístupu k vysoce kvalitním pracovním zkušenostem a zapojení 

zaměstnavatele do škol “. 

 
Česká republika 
Opatření politiky nebylo uvedeno v části „Aktivní opatření na podporu zapojení rodičů do 
školního života prostřednictvím partnerství a fór a zapojení rodičů do učení dětí“. 
Ad hoc opatření vyvinutá v rámci „Podpora aktivních antisegregačních politik, jako jsou 
opatření zaměřená na diverzifikaci sociálního složení škol ve znevýhodněných oblastech 
(např. Prostřednictvím přijímacích řízení)“, „Politiky na podporu vícejazyčné výuky a učení a 
na podporu jazykové rozmanitosti ve školách, včetně programů mezikulturního učení “a„ 
Opatření k posílení vazeb mezi školami a místními trhy práce prostřednictvím přístupu k 
vysoce kvalitním pracovním zkušenostem a zapojení zaměstnavatele do škol “. 
V rámci vnitrostátních politik nebo právních předpisů je výslovně zahrnuto „Opatření ke 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se 
znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“, „Flexibilní výběr kurikula a 
jeho cesty, včetně opatření k prevenci předčasného přenosu dat a možnosti školení nad 
rámec věk povinného vzdělávání “a„ Opatření k zajištění přístupu k vysoce kvalitnímu 
poskytování odborného vzdělávání a přípravy, včetně integrace cest odborného vzdělávání a 
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přípravy do hlavního proudu vzdělávání a poskytování cest odborného vzdělávání a přípravy 
do vyššího sekundárního a terciárního vzdělávání “. 
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Itálie 

Opatření politiky nebylo uvedeno v „Flexibilních možnostech a kurikulárních programech, 

včetně opatření k prevenci předčasného přenosu a možnostech odborné přípravy po 

dosažení věku povinného vzdělávání“. 

Byla vypracována ad hoc opatření „Podpora aktivních politik proti segregaci, jako jsou 

politiky zaměřené na diverzifikaci sociálního složení škol ve znevýhodněných oblastech (např. 

Prostřednictvím přijímacích řízení)“, „Politiky na podporu vícejazyčného vyučování a učení a 

na podporu jazykové rozmanitosti ve školách, včetně programů mezikulturního učení “,„ 

Aktivní opatření na podporu zapojení rodičů do školního života prostřednictvím partnerství a 

fór a zapojení rodičů do učení dětí “a„ Opatření k zajištění přístupu k vysoce kvalitnímu 

poskytování odborného vzdělávání a přípravy, včetně integrace cest odborného vzdělávání a 

přípravy do hlavního proudu vzdělávání, a poskytování tras odborného vzdělávání a přípravy 

do vyššího sekundárního a terciárního vzdělávání “. 

Vnitrostátní politiky existují společně s opatřeními ad hoc v „Opatřeních ke zlepšení 

dostupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se 

znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“ a „Opatřeních k posílení 

vazeb mezi školami a místními trhy práce prostřednictvím přístupu k vysoce kvalitní práci 

zkušenosti a zapojení zaměstnavatele do škol “. 

 
Portugalsko 

Politické opatření nebylo uvedeno v „podpoře aktivních antisegregačních politik, jako jsou 

politiky zaměřené na diverzifikaci sociálního složení škol ve znevýhodněných oblastech (např. 

Prostřednictvím přijímacích řízení)“, „politiky na podporu vícejazyčné výuky a učení a na 

podporu jazykové rozmanitosti ve školách, včetně programů mezikulturního učení “a„ 

Aktivní opatření na podporu zapojení rodičů do školního života prostřednictvím partnerství a 

fór a zapojení rodičů do učení dětí “. 

V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Opatření ke zlepšení 

přístupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se 

znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“, „Flexibilní výběr kurikula a 

cesty, včetně opatření k prevenci předčasného přenosu dat, a možnosti školení nad rámec 

věk povinného vzdělávání “,„ Opatření k zajištění přístupu k vysoce kvalitnímu poskytování 

odborného vzdělávání a přípravy, včetně integrace cest odborného vzdělávání a přípravy do 

hlavního proudu vzdělávání a poskytování cest odborného vzdělávání a přípravy do vyššího 

sekundárního a terciárního vzdělávání “a„ Opatření k posílení vazeb mezi školami a místními 

trhy práce prostřednictvím přístupu k vysoce kvalitním pracovním zkušenostem a zapojení 

zaměstnavatele do škol “. 
  



 

 

 

 

17 
4G DIDACTIC PILLS - ERASMUS+ PROGRAMME. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships 
for school education. GRANTOVÁ DOHODA n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434 Název projektu: 4G Didactic Pills. “Podpora Evropské komise 
pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou 
za jakékoli použití informací v ní obsažených”. 

Španělsko 
Politické opatření nebylo v souvislosti s předčasným ukončováním školní docházky uvedeno 
v „Propagaci aktivních antisegregačních politik, jako jsou politiky určené k diverzifikaci 
sociálního složení škol ve znevýhodněných oblastech (např. Prostřednictvím přijímacích 
řízení)“. Opatření byla v „Opatřeních k posílení vazeb mezi školami a místními trhy práce 
prostřednictvím přístupu k vysoce kvalitním pracovním zkušenostem a zapojení 
zaměstnavatele do škol“ identifikována, ale nebyla významně implementována. 
Ad hoc opatření vypracovaná v rámci „Opatření ke zlepšení dostupnosti a cenové 
dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se znevýhodněným pozadím, včetně 
migrujících a romských dětí“ a „Politiky na podporu vícejazyčného vyučování a učení a na 
podporu jazykové rozmanitosti ve školách, včetně programů mezikulturního učení“. 
V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Flexibilní výběr a kurikulární 
kurikulum, včetně opatření k prevenci předčasného přenosu a možnosti školení po dosažení 
věku povinného vzdělávání“, „Aktivní opatření na podporu zapojení rodičů do školního života 
prostřednictvím partnerství a fór a rodičovské zapojení do učení dětí “a„ Opatření k zajištění 
přístupu k vysoce kvalitnímu odbornému vzdělávání a přípravě, včetně integrace cest 
odborného vzdělávání a přípravy do hlavního proudu vzdělávání a poskytování cest 
odborného vzdělávání a přípravy do vyššího sekundárního a terciárního vzdělávání “. 
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Pokrytí preventivních opatření proti předčasnému ukončení školní docházky na národní úrovni v celé Evropě 
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2. Intervenční opatření 

Intervenční politiky, jak jsou definovány v doporučení, mají za cíl „zabránit předčasnému 
ukončování školní docházky zlepšením kvality vzdělávání a odborné přípravy na úrovni 
vzdělávacích institucí, reakcí na včasné varovné signály a poskytováním cílené podpory 
žákům nebo skupinám žáků riziko předčasného ukončení školní docházky. Zaměřují se na 
všechny úrovně vzdělávání, od vzdělávání a péče v raném dětství až po vyšší sekundární 
vzdělávání. “ V příloze doporučení je uvedena řada intervenčních politik zaměřených jak na 
školní / vzdělávací zařízení, tak na jednotlivé úrovně. 
 
Cvičení teplotní mapy poskytuje reference pro pochopení rozsahu a šíření intervenčních 
opatření proti předčasnému ukončení školní docházky v zemích EU28, kandidátských zemích 
a zemích ESVO. Následující obrázky představují pokrytí intervenčních opatření zaměřených 
na úroveň školy nebo vzdělávací instituce (zaměřené na školu nebo systém) a pokrytí 
intervenčních opatření zaměřených na jednotlivce (orientované na studenty). Ukazují, že 
existuje mnoho podobností mezi zeměmi s vysokým a nízkým pokrytím preventivních i 
intervenčních opatření. Zde opět vidíme klíčovou skupinu zemí, kde všechna nebo většina 
opatření existují v rámci národní politiky nebo legislativy a poskytuje kontinuum od prevence 
ESL po intervenci (včetně AT, BE, BG, DK, EE, LT, LU, NL a SI). Nizozemsko a Bulharsko stojí na 
čele s politikami, které jsou navrženy na národní úrovni, ale prováděny na místní úrovni. 
 
Orientováno na školu 
 
Bulharsko 
Opatření identifikovaná, ale neimplementovaná v žádném významném rozsahu v 
„Systémech včasného varování pro žáky s rizikem předčasného ukončení školní docházky, 
včetně těch, které jsou navrženy k monitorování a přijímání opatření tam, kde se žáci odpojí 
od školy nebo kde vzniknou problémy s chováním nebo docházkou“ 
Vnitrostátní politiky existují s konkrétními opatřeními na regionální a místní úrovni v 
„Opatřeních místní nebo regionální správy na podporu studentů ohrožených předčasným 
ukončením školní docházky, zahrnujících: a) školní klastry nebo sítě; b) specializovaná 
střediska zdrojů; a / nebo c) multidisciplinární týmy nebo střediska kolem škol “,„ Struktury 
pro vytváření sítí mezi školami a externími aktéry, včetně zdravotnických, mládežnických a 
komunitních služeb a organizací občanské společnosti “,„ Opatření na podporu inkluzivního a 
participativního školního prostředí, včetně boje proti šikaně a politiky blahobytu ve školách 
“,„ Opatření na podporu vzdělávání založeného na právech, včetně struktur na podporu 
účasti dětí na rozhodování (např. školské rady nebo fóra) “,„ Podpora učitelů a vedoucích 
škol pracujících s ohroženými žáky, včetně ITE a Programy CPD zabývající se rozmanitostí ve 
třídě, na podporu žáků ze sociálně ekonomicky znevýhodněného prostředí “a„ Podpora 
učitelů a vedoucích škol při práci s rizikovými studenty při řešení obtížných výukových situací 
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(např. Dovednosti řešení konfliktů) a posílení kompetencí pedagogických pracovníků pro 
pozitivní vzdělávací prostředí". 
 
Česká republika 

Ne informace v části „Struktury pro vytváření sítí mezi školami a externími aktéry, včetně 

zdravotnických, mládežnických a komunitních služeb a organizací občanské společnosti“ 

Ad hoc opatření vyvinutá v „Systémech včasného varování pro žáky s rizikem předčasného 

ukončování školní docházky, včetně těch, které jsou navrženy k monitorování a přijímání 

opatření tam, kde se žáci odpojí od školy nebo kde se vyskytnou problémy v chování nebo 

docházce“, „Opatření na podporu vzdělávání založeného na právech, včetně struktur 

podporovat účast dětí na rozhodování (např. školské rady nebo fóra) “, Podpora učitelů a 

vedoucích škol pracujících s ohroženými žáky, včetně programů ITE a CPD zaměřených na 

řešení rozmanitosti ve třídě, na podporu žáků ze sociálně ekonomicky znevýhodněného 

prostředí“ a „Podpora učitelů a vedoucích škol při práci s rizikovými studenty při řešení 

obtížných výukových situací (např. Dovednosti při řešení konfliktů) a zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků pro pozitivní prostředí pro učení“ 

V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Místní a regionální správní 

ujednání na podporu studentů ohrožených předčasným ukončením školní docházky, 

zahrnující: a) školní klastry nebo sítě; b) specializovaná střediska zdrojů; a / nebo c) 

multidisciplinární týmy nebo střediska po školách “a„ Opatření na podporu inkluzivního a 

participativního školního prostředí, včetně politik proti šikaně a dobrých životních podmínek 

ve školách “ 

 
Itálie 

Žádné politiky týkající se „Opatření na podporu vzdělávání založeného na právech, včetně 

struktur na podporu účasti dětí na rozhodování (např. Školské rady nebo fóra)“ a „Podpora 

učitelů a vedoucích škol pracujících se žáky, kteří jsou ohroženi při řešení obtížných 

výukových situací (např. Konflikty dovednosti v oblasti řešení problémů) a posílení 

kompetencí pedagogických pracovníků pro pozitivní prostředí pro učení “ 

Ad hoc opatření vyvinutá v „Opatřeních místní nebo regionální správy na podporu studentů 

ohrožených předčasným ukončením školní docházky, zahrnující: a) školní klastry nebo sítě; b) 

specializovaná střediska zdrojů; a / nebo c) multidisciplinární týmy nebo střediska kolem škol 

“,„ Struktury pro vytváření sítí mezi školami a externími aktéry, včetně zdravotnických, 

mládežnických a komunitních služeb a organizací občanské společnosti “,„ Systémy včasného 

varování pro žáky s rizikem předčasného ukončování školní docházky, včetně těch určených 

sledovat a přijímat opatření tam, kde se žáci odpojí od školy nebo kde se vyskytnou 

problémy s chováním nebo docházkou “a„ Podpora učitelů a vedoucích škol pracujících s 
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ohroženými žáky, včetně programů ITE a CPD zaměřených na řešení rozmanitosti ve třídě, na 

podporu žáků z sociálně ekonomicky znevýhodněné prostředí “. 

Výslovně je zahrnuto v národní politice nebo legislativě v „Opatřeních na podporu 

inkluzivního a participativního školního prostředí, včetně politik proti šikaně a dobrých 

životních podmínek ve školách“. 

 
Portugalsko 

Žádné zásady týkající se předčasného ukončování školní docházky v „Systémech včasného 

varování pro žáky s rizikem předčasného ukončování školní docházky, včetně těch, které jsou 

navrženy k monitorování a přijímání opatření tam, kde se žáci odpojí od školy nebo kde se 

vyskytnou problémy s chováním nebo docházkou“ a „Podpora učitelů a vedoucích škol 

pracujících se studenty na riziko řešení obtížných výukových situací (např. dovednosti řešení 

konfliktů) a posílení kompetencí pedagogických pracovníků pro pozitivní prostředí pro učení 

“Opatření identifikovaná, ale ve významném rozsahu neprovedená v „Opatřeních na 

podporu vzdělávání založeného na právech, včetně struktur na podporu účasti dětí na 

rozhodování (např. Školské rady nebo fóra)“ Ad hoc opatření vyvinutá ve „Strukturách pro 

vytváření sítí mezi školami a externími aktéry, včetně zdravotnických, mládežnických a 

komunitních služeb a organizací občanské společnosti“ a „Opatření na podporu inkluzivního 

a participativního školního prostředí, včetně politik proti šikaně a dobrých životních 

podmínek ve školách“ V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Místní 

a regionální správní ujednání na podporu studentů ohrožených předčasným ukončením 

školní docházky, zahrnující: a) školní klastry nebo sítě; b) specializovaná střediska zdrojů; a / 

nebo c) multidisciplinární týmy nebo střediska po školách “a Podpora učitelů a vedoucích 

škol pracujících s ohroženými žáky, včetně programů ITE a CPD zaměřených na řešení 

rozmanitosti ve třídě, na podporu žáků ze sociálně ekonomicky znevýhodněného prostředí”. 

 
Španělsko 

Opatření identifikovaná, ale ve významném rozsahu neprovedená v rámci „Podpora učitelů a 

vedoucích škol, kteří pracují s rizikovými studenty při řešení složitých výukových situací 

(např. Dovednosti v oblasti řešení konfliktů), a zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků pro pozitivní prostředí učení“ Ad hoc opatření vyvinutá v „Opatřeních místní 

nebo regionální správy na podporu studentů ohrožených předčasným ukončením školní 

docházky, zahrnující: a) školní klastry nebo sítě; b) specializovaná střediska zdrojů; a / nebo 

c) multidisciplinární týmy nebo střediska po školách “a„ Opatření na podporu vzdělávání 

založeného na právech, včetně struktur na podporu účasti dětí na rozhodování (např. školské 

rady nebo fóra) “. 

V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Struktury pro vytváření sítí 

mezi školami a externími aktéry, včetně zdravotnických, mládežnických a komunitních služeb 



 

 

 

 

22 
4G DIDACTIC PILLS - ERASMUS+ PROGRAMME. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships 
for school education. GRANTOVÁ DOHODA n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434 Název projektu: 4G Didactic Pills. “Podpora Evropské komise 
pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou 
za jakékoli použití informací v ní obsažených”. 

a organizací občanské společnosti“, „Systémy včasného varování pro žáky s rizikem 

předčasného ukončování školní docházky, včetně systémů určených k monitorování a 

přijímání opatření kde se žáci uvolní ze školy nebo kde se vyskytnou problémy s chováním 

nebo docházkou “,„ Opatření na podporu inkluzivního a participativního školního prostředí, 

včetně politik proti šikaně a dobrých životních podmínek ve školách “a Podpora učitelů a 

vedoucích škol pracujících s ohroženými studenty, včetně ITE a programy CPD zabývající se 

rozmanitostí ve třídě, na podporu žáků ze sociálně ekonomicky znevýhodněného prostředí “. 

 

Orientováno na žáka 

 

Bulharsko 

Opatření identifikovaná, ale ve významném rozsahu neprovedená v „Finanční podpoře pro 

studenty, jejichž ekonomické okolnosti představují riziko předčasného ukončení studia, 

včetně dotací nebo programů souvisejících se sociálními dávkami“ 

Vnitrostátní politiky existují s konkrétními opatřeními na regionální a místní úrovni v části 

„Poskytování vysoce kvalitních mimoškolních a mimoškolních uměleckých, kulturních a 

občanských vzdělávacích aktivit pro studenty ze znevýhodněného prostředí, včetně 

výměnných pobytů mládeže a dobrovolnických programů“, „Přístup k cílené individuální 

podpora pro studenty, kteří mají akademické, sociální a emocionální nebo osobní potíže, 

zahrnující: a) individuální akademické doučování; b) programy koučování nebo mentorování 

a / nebo c) psychologická podpora (např. emoční poradenství) “a„ Přístup ke kvalitnímu 

kariérnímu poradenství a vedení pro studenty ohrožené ESL “. 

 

Česká republika 

Opatření identifikovaná, ale ve významném rozsahu neprovedená v „Přístupu k cílené 

individuální podpoře pro studenty, kteří mají akademické, sociální a emocionální nebo 

osobní potíže, zahrnující: a) individuální akademické doučování; b) programy koučování nebo 

mentoringu a / nebo c) psychologická podpora (např. emoční poradenství) “ 

Žádné informace o „Finanční podpoře pro studenty, jejichž ekonomické okolnosti představují 

riziko předčasného ukončení studia, včetně dotací nebo programů souvisejících se sociálními 

dávkami“ 

Výslovně zahrnuto v národní politice nebo legislativě v „Přístup ke kvalitnímu kariérnímu 

poradenství a vedení pro studenty ohrožené ESL“ 

Vnitrostátní politiky existují s konkrétními opatřeními na regionální a místní úrovni v 

„Zajišťování vysoce kvalitních mimoškolních a mimoškolních uměleckých, kulturních a 

občanských vzdělávacích aktivit pro studenty ze znevýhodněného prostředí, včetně 

výměnných pobytů mládeže a dobrovolnických programů“. 
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Itálie 

Žádné politiky týkající se předčasného ukončování školní docházky v dokumentech „Přístup k 

vysoce kvalitnímu kariérnímu poradenství a vedení pro studenty ohrožené předčasným 

ukončením školní docházky“ a Finanční podpora pro studenty za ekonomických okolností 

představují riziko předčasného ukončení studia, včetně dotací nebo programů souvisejících 

se sociálními dávkami. Ad hoc opatření vyvinutá v rámci „Poskytování vysoce kvalitních 

mimoškolních a mimoškolních uměleckých, kulturních a občanských vzdělávacích aktivit pro 

studenty ze znevýhodněného prostředí, včetně výměnných programů pro mládež a 

dobrovolnických programů“ a „Přístup k cílené individuální podpoře pro studenty, kteří 

zažívají akademické, sociální a emoční nebo osobní obtíže zahrnující: a) individuální 

akademické doučování; b) programy koučování nebo mentoringu a / nebo c) psychologická 

podpora (např. emoční poradenství) “. 

 
Portugalsko 

Žádné zásady týkající se předčasného ukončování školní docházky v dokumentech „Přístup k 

vysoce kvalitnímu kariérnímu poradenství a vedení pro studenty ohrožené předčasným 

ukončením školní docházky“ a „Finanční podpora pro studenty, jejichž ekonomická situace 

představuje riziko předčasného ukončení studia, včetně dotací nebo programů souvisejících 

se sociálními dávkami“. Ad hoc opatření vyvinutá v rámci „Poskytování vysoce kvalitních 

mimoškolních a mimoškolních uměleckých, kulturních a občanských vzdělávacích aktivit pro 

studenty ze znevýhodněného prostředí, včetně výměnných pobytů mládeže a 

dobrovolnických programů“. V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto 

„Přístup k cílené individuální podpoře pro studenty, kteří mají akademické, sociální a 

emocionální nebo osobní potíže, zahrnující: a) individuální akademické doučování; b) 

programy koučování nebo mentoringu a / nebo c) psychologická podpora (např. emoční 

poradenství) “. 

 
Španělsko 

Ad hoc opatření vyvinutá v rámci „Poskytování vysoce kvalitních mimoškolních a 

mimoškolních uměleckých, kulturních a občanských vzdělávacích aktivit pro studenty ze 

znevýhodněného prostředí, včetně výměnných pobytů mládeže a dobrovolnických 

programů“. V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Přístup k cílené 

individuální podpoře pro studenty, kteří mají akademické, sociální a emocionální nebo 

osobní potíže, zahrnující: a) individuální akademické doučování; b) programy koučování nebo 

mentoringu a / nebo c) psychologická podpora (např. emocionální poradenství) “,„ Přístup ke 

kvalitnímu kariérnímu poradenství a vedení pro studenty ohrožené ESL “a„ Finanční podpora 

pro studenty, jejichž ekonomické okolnosti představují riziko předčasný odchod, včetně 

dotací nebo programů souvisejících se sociálními dávkami “. 
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Pokrytí intervenčních opatření proti předčasnému ukončování školní docházky na národní úrovni v celé Evropě (část 1: orientovano na školu/systém)
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Pokrytí intervenčních opatření proti předčasnému ukončování školní docházky na národní úrovni v celé Evropě (část 2: orientovano na 

studenty)
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3. Kompenzační opatření 

V souladu s doporučením je cílem kompenzačních politik „pomoci těm, kteří předčasně 
opustili školu, znovu se zapojit do vzdělávání, nabízet způsoby, jak se znovu zapojit do 
vzdělávání a odborné přípravy a získat kvalifikaci, která jim chyběla“. Cílem kompenzačních 
opatření je reintegrace osob, které předčasně ukončily školní docházku, nabídnutím 
alternativních možností vzdělávání a odborné přípravy a získání příslušné kvalifikace pro 
vstup na trh práce. Kompenzační opatření jsou nezbytná pro ty jednotlivce, jejichž počáteční 
vzdělávání bylo z různých důvodů přerušeno. Tepelná mapa ukazuje, jak kompenzační 
opatření odpovídající doporučení z roku 2011 fungují, pokud jde o politiky na úrovni zemí v 
zemích EU28, kandidátských zemích a zemích ESVO.  Jak ukazuje mapa, kompenzační 
opatření jsou v celé Evropě poměrně dobře zavedena. To možná odráží zavedenou tradici 
vzdělávání dospělých a bezprostřední prioritu zemí, aby přijaly opatření na podporu mladých 
lidí nebo mladých dospělých, kteří NEET znovu zapojí do vzdělávání nebo odborné přípravy. 
Většina evropských zemí nabízí vzdělávací programy nějakého druhu „druhé šance“, často 
kombinované s orientací na trh práce, finanční, péčí o děti nebo psychologickou podporou. 
Největší rozdíly v pokrytí lze nalézt v systémech podporujících uznávání a validaci 
předchozího učení, kde ve více než jedné čtvrtině zemí neexistuje žádná politika. Mezi země 
s vnitrostátními politikami odpovídajícími všem čtyřem opatřením z doporučení z roku 2011 
patří AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, IE, LT, MT, NL, NO, PL, RO, SI a TR. 
 
Bulharsko 
Opatření identifikovaná, ale neimplementovaná v žádné významné míře, v „Poskytování cest 
zpět do hlavního proudu vzdělávání pro osoby, které předčasně ukončují školní docházku, 
včetně možností kombinovat vzdělání a pracovní nebo pečovatelské povinnosti a přechodné 
nebo překlenovací třídy“ 
Vnitrostátní politiky existují s konkrétními opatřeními na regionální a místní úrovni v části 
„Opatření ke zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro 
rodiny se znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“, „Systémy na 
podporu uznávání a validace předchozího učení, včetně validace kompetence dosažené v 
neformálním a informálním učení “a„ Přístup k cílené individuální podpoře pro studenty v 
náročných podmínkách, včetně; a) psychologické / sociální, b) vzdělávací; a c) finanční 
podpora “ 
 
Česká republika 
Opatření politiky nebylo uvedeno v „Poskytování vzdělávání druhé šance a jiných vysoce 
kvalitních alternativních vzdělávacích programů pro předčasně ukončené školní docházky, 
nabízející flexibilní a inkluzivní vzdělávání a kombinující sociální a akademické učení“ 
Výslovně zahrnuto v národní politice nebo legislativě v „Poskytování cest zpět do hlavního 
proudu vzdělávání pro osoby, které předčasně ukončují školní docházku, včetně možností 
kombinovat vzdělání a pracovní nebo pečovatelské povinnosti a přechodné nebo 
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překlenovací třídy“, „Systémy na podporu uznávání a validace předchozího učení , včetně 
validace kompetencí dosažených v neformálním a informálním učení “a„ Přístup k cílené 
individuální podpoře pro studenty v náročných podmínkách, včetně; a) psychologické / 
sociální, b) vzdělávací; a c) finanční podpora “. 
 

Itálie 

Žádné informace o „Poskytování cest zpět do hlavního proudu vzdělávání pro osoby s 

předčasným ukončením školní docházky, včetně možností kombinování vzdělání a práce 

nebo pečovatelských povinností a přechodových nebo překlenovacích tříd“ 

Ad hoc opatření vyvinutá v „Opatřeních ke zlepšení dostupnosti a cenové dostupnosti 

předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a 

romských dětí“, „Systémy na podporu uznávání a validace předchozího učení, včetně 

validace kompetencí dosažených v neformálním a informální učení “a„ Přístup k cílené 

individuální podpoře pro studenty v náročných podmínkách, včetně; a) psychologické / 

sociální, b) vzdělávací; a c) finanční podpora “. 

 

Portugalsko 

Opatření identifikovaná, ale ve významném rozsahu neprovedená v „Opatřeních ke zlepšení 

přístupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se 

znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“ 

Politické opatření nebylo identifikováno v „Poskytování cest zpět do hlavního proudu 

vzdělávání pro předčasně ukončené školní docházky, včetně možností kombinovat 

vzdělávání a pracovní nebo pečovatelské povinnosti a přechodné nebo překlenovací třídy“ a 

„Přístup k cílené individuální podpoře pro studenty v náročných podmínkách, včetně; a) 

psychologické / sociální, b) vzdělávací; a c) finanční podpora “ 

Výslovně zahrnuto v národní politice nebo legislativě v „Systémech na podporu uznávání a 

validace předchozího učení, včetně validace kompetencí dosažených v neformálním a 

informálním učení“. 

 
Španělsko 
Ad hoc opatření vyvinutá v dokumentu „Přístup k cílené individuální podpoře pro studenty v 
náročných podmínkách, zahrnující; a) psychologické / sociální, b) vzdělávací; a c) finanční 
podpora “ V rámci národní politiky nebo legislativy je výslovně zahrnuto „Opatření ke 
zlepšení přístupnosti a cenové dostupnosti předškolního vzdělávání a péče pro rodiny se 
znevýhodněným pozadím, včetně migrujících a romských dětí“, „Poskytování cest zpět do 
hlavního proudu vzdělávání pro osoby, které předčasně ukončují školní docházku, včetně 
možností kombinovat vzdělávání a pracovní nebo pečovatelské povinnosti a přechodové 
nebo překlenovací třídy “a„ Systémy na podporu uznávání a validace předchozího učení, 
včetně validace kompetencí dosažených v neformálním a informálním učení “. 
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Pokrytí kompenzačních opatření za předčasné ukončení školní docházky na národní úrovni v celé Evropě
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4. PUŠD a SVP3 

1. Faktory přispívající k PUŠD 

 

Fenomén předčasného ukončování školní docházky se však zdá být obtížné definovat jako 

„extrémně složitý a mnohostranný“. Různé výzkumy ukazují, že souhra řady komplexních 

faktorů souvisejících s individuální situací každého studenta přispívá k pravděpodobnosti 

předčasného ukončení školní docházky. Mezi tyto faktory patří individuální potřeby (např. 

Zdravotní postižení, psychologické problémy, nedostatečné akademické výsledky, duševní 

zdraví), sociálně-ekonomické zázemí (např. Migrující pozadí, chudoba, domácnosti bez práce, 

venkovské / městské umístění), školní faktory (např. Nedostatek zdrojů, nedostatek 

poradenství a podpora, nevhodné metody výuky) a národní kontextové faktory (např. 

ekonomická situace, situace na trhu práce, dostupnost politik vzdělávání a odborné přípravy, 

hodnota kladená na vzdělávání). Ohrožené osoby s předčasným ukončením školní docházky 

často trpí více nevýhodami a je ovlivněna komplexní kombinací výše uvedených faktorů: 

- Znevýhodněné socioekonomické pozadí se jeví jako silný faktor, který ovlivňuje 

předčasné ukončování školní docházky. Složité rodinné situace - jako je 

nezaměstnanost, nízký příjem domácnosti, lidé čelící sociálnímu vyloučení a nízká 

úroveň rodičovského vzdělání - mohou mít přímý a trvalý dopad na školní trajektorii 

studentů, jejich postoje k učení, jejich studijní výsledky; a to může následně přispět k 

jejich rozhodnutí předčasně ukončit vzdělávání a odbornou přípravu. Mezi další 

klíčové problémy spojené s chudobou, které mají vliv na předčasné ukončení školní 

docházky, patří bezdomovectví a děti ulice a nedostatečná koordinace služeb pro 

migranty. 

- Vnímání vzdělání. V zemích, kde je národní ocenění vzdělání a formálních kvalifikací 

vyšší, je úroveň předčasného ukončování školní docházky nižší. Opak platí také; když 

společnost prokáže nedůvěru nebo nelibost vůči vzdělávacímu systému v zemi, 

existuje vyšší pravděpodobnost vyšší míry předčasného ukončování školní docházky. 

- Duševní zdraví. Tato problematika byla zkoumána v literární rešerši, zaměřené 

zejména na studenty, kteří externalizovali problémy (a měli tendenci být rušivější ve 

třídách) nebo je internalizovali (řešení problémů v sebe a často mají špatné sociální 

dovednosti, ale často lépe zvládnout). Tento výzkum naznačuje, že osoby s 

externalizovanými problémy jsou náchylnější k ESL. 

 
3 https://www.european-

agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
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- Problémy s přechodem, ať už z primárního na post primární nebo ze středního na 

vyšší sekundární, nebo z předškolního do primárního, se také týkají ESL. Kvalita 

vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a přípravy. Je prioritou zavést větší 

flexibilitu při poskytování odborného vzdělávání a přípravy a potřebu silnějšího 

důrazu na sociální a emoční podporu a životní dovednosti v učebních osnovách 

odborného vzdělávání a přípravy. 

- Vliv národních kontextových faktorů, jako je ekonomická situace a úroveň 

zaměstnanosti, může mít také významný dopad na prevalenci předčasného 

ukončování školní docházky. Zdá se, že krize působí jako tahový faktor při snižování 

míry předčasného ukončování školní docházky. 

2. SVP jako rizikový faktor 

Zdá se, že mladí lidé, kteří jsou identifikováni jako osoby se zdravotním postižením a / nebo 

speciálními vzdělávacími potřebami (SEN), jsou zvláště ohroženi ESL. Jinými slovy, u 

studentů, u nichž je zjištěno, že mají SVP, je nepoměrně vyšší pravděpodobnost výskytu 

faktorů, které jsou pro ESL rizikem. Mladí lidé identifikovaní jako ti, kteří mají SVP nebo 

postižení, jsou zvláště vystaveni riziku PUŠD. Je to částečně proto, že rizika pro předčasné 

ukončení školní docházky se překrývají s riziky pro SEN. V některých ohledech je snadné 

vyčíst z důkazů o rizikových faktorech, které jsou mladí lidé nejvíce ohroženi ESL: 

- pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí; 

- jsou spíše muži než ženy; 

- pocházejí ze zranitelných skupin, jako je „postaráno“, osoby se zdravotním 

postižením, osoby se SVP, dospívající matky a osoby s tělesnými a duševními 

zdravotními problémy se v minulosti odhlásily ze školy; 

- dosáhli špatných výsledků ve škole; 

- pocházejí z prostředí menšin nebo migrantů; 

- zažili vysokou míru mobility a / nebo; 

- žít v oblastech s koncentrovanou nevýhodou. 

 

Stejně jako u jiných termínů použitých v tomto přehledu literatury není termín „speciální 

vzdělávací potřeby“ v evropských zemích používán konzistentně. To ztěžuje srovnání. 

Například některé země mají velmi nízký počet dětí definovaných jako děti se SVP v běžném 

vzdělávání 

V EU se obecně nepoužívá jednotná definice, SEN je konstrukt, který země obvykle definují v 

rámci svých právních předpisů. 
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Dalším problémem s definicí SVP je, že může pokrýt široké spektrum velmi odlišných obtíží. 

Patří mezi ně zrakové postižení, autismus nebo poruchy učení, emoční potíže a poruchy 

chování. Termín má v literatuře tendenci být používán, jako by byla skupina homogenní, 

spíše než odrážet její skutečnou heterogenitu 

Jak je uvedeno výše, v literatuře panuje shoda, že studenti se zdravotním postižením jsou 

vystaveni mnohem většímu riziku předčasného ukončení studia než jejich vrstevníci; je větší 

pravděpodobnost, že skončí klasifikovaní jako NEET. 

Existují například důkazy o tom, že rozsah a způsoby zapojení všech studentů do jejich škol 

úzce souvisí s rizikem předčasného ukončování školní docházky. Je však pravděpodobnější, 

že u studentů se SVP než u jejich vrstevníků dojde k nízké úrovni zapojení, nebo dojde k 

rychlému poklesu zapojení, a proto opustí školu. Existují také určité důkazy, že i když jsou 

rozdíly v úrovních zapojení malé, jsou studenti se SVP obzvláště citliví na účinky nižšího 

zapojení. 

3. Definice a údaje o SVP 

V Evropě neexistuje společná dohoda o tom, co představuje zvláštní potřeby ve vzdělávání. 

Konstrukci jakékoli takové definice brání absence harmonizovaného systému klasifikace 

individuálních poruch učení. V celé Evropě existují významné rozdíly mezi štítky používanými 

ke kategorizaci dětí se SVP a sociálními porozuměními, která jsou základem konkrétních 

štítků. 

Síť odborníků v sociálních vědách pro vzdělávání a odbornou přípravu (NESSE) rozlišuje mezi 

normativními a nenormativními obtížemi. Fyzické a smyslové obtíže spadají do normativní 

kategorie, kde existuje široká shoda o tom, co představuje normální fungování, a v důsledku 

toho jsou k dispozici relativně objektivní hodnotící opatření. „Nenormativní“ obtíže se týkají 

druhů obtíží, u nichž panuje menší shoda ohledně normálního fungování a kde při identifikaci 

hraje větší roli profesionální úsudek; příklady zahrnují sociální, emoční a behaviorální potíže, 

jako jsou ASD, a poruchy učení, včetně dyslexie. Normativní kategorie mají obvykle nízký 

výskyt, zatímco jiné než normativní kategorie mají vysoký výskyt, což představuje většinu 

dětí označených jako děti se SVP v mnoha zemích. 

 

Jak je uvedeno ve zprávě sítě odborníků NESSE, statistiky o podílu dětí se SVP odrážejí různé 

identifikační postupy, které často závisí na místním rozhodování. Všechny členské státy mají 

svůj vlastní systém kategorizace dětí se SVP, což je jeden z faktorů, které ztěžují provádění 

mezinárodních srovnání politik a postupů týkajících se SVP. V některých zemích se 

identifikace SVP používá hlavně k vyvolání umístění do speciální školy a v zemích s větším 



 

 

 

 

34 
4G DIDACTIC PILLS - ERASMUS+ PROGRAMME. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships 
for school education. GRANTOVÁ DOHODA n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434 Název projektu: 4G Didactic Pills. “Podpora Evropské komise 
pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou 
za jakékoli použití informací v ní obsažených”. 

počtem zvláštních škol (Belgie, Česká republika, Litva, Finsko, Německo) existuje poměrně 

vysoká míra identifikace SVP. V zemích, kde je identifikace SVP spojena s přidělením dalších 

zdrojů (například Norsko a Skotsko), lze identifikovat také relativně velkou skupinu dětí. 

V roce 1995 zveřejnilo Centrum OECD pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI) první 

soubor srovnatelných údajů v oblasti speciální pedagogiky. Tato práce posílila názor, že 

bude-li třeba provést spolehlivé a platné srovnání, bude třeba vytvořit odlišný srovnávací 

rámec. V roce 1996 byly zahájeny první diskuse se zeměmi o vypracování definice založené 

na zdrojích. To by pomohlo překonat různé národní interpretace pojmů, jako jsou speciální 

vzdělávací potřeby, které pokrývají velmi odlišné populace studentů, kteří mají potíže s 

přístupem k osnovám. 

Aby se mohla objevit politicky relevantní srovnání, tento přístup by také vyžadoval, aby 

studenti zahrnutí do této definice museli být rozděleni do nějaké formy přímého 

klasifikačního schématu. Země se dohodly na trojstranném systému, ve kterém jsou studenti 

rozděleni do tří nadnárodních kategorií, A, B a C. Proběhla tři kola sběru dat, v letech 1999, 

2001 a 2003. 27 členských zemí nebo regionů členských zemí se zúčastnili tohoto cvičení. 

OECD dále vyzvala 22 zemí, které se účastní jejích probíhajících studií o SVP, aby 

překlasifikovaly své národní kategorie do rámce tří kategorií. 

 

Kategorie A: postižení organického původu, kde existuje podstatná normativní shoda 

ohledně kategorií (například smyslové, motorické, těžké a hluboké intelektuální postižení) 

Kategorie B: obtíže, které nejeví organický původ nebo přímo souvisejí se 

socioekonomickými, jazykovými, kulturními nebo jazykovými faktory (například potíže s 

chováním, mírné poruchy učení, specifické poruchy učení a dyslexie) 

Kategorie C: obtíže vyplývající ze socioekonomických, kulturních a / nebo jazykových faktorů; 

nějaké znevýhodněné nebo atypické pozadí, které se vzdělání snaží kompenzovat 

Zdroj: OECD, 2000 

 
Proto je pro měření jevu problematické. Evropská agentura pro speciální potřeby a inkluzivní 

vzdělávání tuto rozmanitost ilustrovala, ale nepokusila se navrhnout harmonizovaný systém 

klasifikace. První srovnávací kvantitativní údaje shromáždila v roce 1999 Evropská agentura 

pro speciální potřeby a inkluzivní vzdělávání (Statistika Evropské agentury pro inkluzivní 

vzdělávání - EASIE - sběr dat). Od té doby se údaje shromažďují zhruba každé dva roky. 

Podíváme-li se například na údaje z roku 2010 (viz obrázek níže), můžeme v Evropě vidět 

značné rozdíly v podílu školní populace identifikované jako populace se zvláštními 

potřebami, a to od 1,5% ve Švédsku po 24% na Islandu. Takový výrazný rozpor mezi zeměmi 

svědčí o zkreslujícím účinku různých postupů počítání. 
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Obrázek: Žáci označili žáky se SVP jako procento z celkové školní populace ve vybraných 

evropských zemích

 

 

Práce v oblasti shromažďování údajů EASIE se zaměřila na vývoj postupů, indikátorů a 

výstupů, které poskytují údaje o jednotlivých zemích, srovnávací a agregované údaje, které 

informují o práci na úrovni jednotlivých zemí týkající se přístupu všech studentů k 

inkluzivnímu vzdělávání. Aby bylo pokrytí údajů o zemi srovnatelné, byly použity dvě důležité 

provozní definice pro sběr údajů - identifikované a dohodnuté s národními odborníky na sběr 

údajů: 

 

- Operativní definice oficiálního rozhodnutí o SVP - oficiální rozhodnutí vede k tomu, že 

dítě / student bude uznáno za způsobilé pro další vzdělávací podporu, aby vyhovělo 

jejich vzdělávacím potřebám. Úřední rozhodnutí splňuje následující kritéria: 

 

✓ Proběhl vzdělávací hodnotící postup zahrnující multidisciplinární tým. 

Multidisciplinární tým zahrnuje členy zevnitř i zvenčí školy dítěte / žáka. 

✓ Existuje právní dokument, který popisuje podporu, kterou může dítě / student 

dostávat, a který se používá jako základ pro plánování. 

✓ Oficiální rozhodnutí podléhá formálnímu, pravidelnému procesu kontroly. 

Veškeré shromážděné údaje týkající se dětí / studentů se SVP jsou v souladu s 

touto operativní definicí oficiálního rozhodnutí o SVP. 
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- Provozní definice inkluzivního prostředí - inkluzivním prostředím se rozumí vzdělávání, 

kdy dítě / student se SVP sleduje vzdělávání v běžných třídách po boku svých běžných 

vrstevníků z větší části - 80% nebo více - školního týdne. 

Vzorky věku pro tuto analýzu jsou 4, 9, 15 a 17 let. Podíváme se tedy na: 

- Věk 15 let, střední vzdělání na ISCED 2. Protože není možné získat údaje pouze o 

tomto věku, musíme v následující grafice zohlednit pouze údaje o ISCED 2 

- Věk 17 let, vyšší sekundární vzdělávání na ISCED 3, v souladu s cílem projektu 4GDP.  
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 Rozdělení studentů podle ISCED s oficiálním rozhodnutím o SVP na základě zapsané školní 

populace (%) 

 

Členění na úrovni ISCED 2 bylo 

vypočítáno takto: Celkový počet 

studentů na ISCED 2, kteří mají 

oficiální rozhodnutí o SVP / Počet 

studentů, kteří jsou zapsáni do 

všech formálních vzdělávacích 

prostředí x 100. Data jsou k 

dispozici z 31 zemí. Míra 

identifikace SEN na ISCED 2 se 

pohybuje od 0,42% do 9,96%; 

celkový průměr za 31 zemí je 

2,14%. 

  

Austria 1,30

Belgium (Fl) 4,31

Bulgaria 1,57

Cyprus 5,15

Czech Republic 4,95

Estonia 4,64

Finland 4,46

France 2,21

Germany 2,21

Greece 3,14

Hungary 3,29

Iceland 10,28

Ireland 5,11

Italy 2,01

Latvia 4,35

Lithuania 7,59

Luxembourg 0,96

Malta 6,17

Netherlands 1,31

Norway 4,86

Poland 2,34

Portugal 4,27

Slovakia 6,80

Slovenia 4,53

Spain 2,33

Sweden 0,60

Switzerland 2,31

UK (England) 1,72

UK (N. Ireland) 2,83

UK (Scotland) 15,17

UK (Wales) 1,31

Total average (31) 2,61

2,04

3,19

1,39

2,95

5,24

2,74

2,99

1,18

3,25

3,11

4,18

5,05

1,82

1,54

2,36

5,89

0,54

3,73

1,89

2,99

1,43

2,94

8,27

3,22

1,36

0,42

1,55

1,10

2,62

9,96

1,60

2,14

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

ISCED 1 ISCED 2
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Členění ISCED žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP ve speciálních třídách v běžných 

školách na základě zapsané školní populace (%) 

 

Členění na úrovni ISCED 2 bylo 

vypočítáno následovně: Počet žáků na 

ISCED 2 s oficiálním rozhodnutím SVP, 

kteří jsou vzděláváni v samostatných 

speciálních třídách v běžných školách 

/ Počet žáků, kteří jsou zapsáni do 

všech formálních vzdělávacích 

prostředí x 100. Data jsou k dispozici z 

24 zemí. Míra zápisu do zvláštní třídy 

pro studenty s oficiálním 

rozhodnutím SEN. Míra zápisu do 

speciální třídy pro studenty s 

oficiálním rozhodnutím o SVP na 

ISCED 2 se pohybuje od 0,01% do 

1,37%; celkový průměr za 24 zemí je 

0,22%. 
  

Bulgaria 0,01

Cyprus 0,57

Czech Republic 0,29

Estonia 1,34

Finland 2,44

France 0,56

Greece 0,03

Hungary 1,15

Iceland 0,50

Ireland 0,55

Latvia 0,61

Lithuania 0,15

Luxembourg 0,25

Norway 0,22

Poland 0,07

Portugal 0,50

Serbia 0,10

Slovakia 0,87

Slovenia 0,18

Spain 0,10

Switzerland 1,14

UK (England) 0,07

UK (N. Ireland) 0,47

UK (Wales) 0,36

Total average (24) 0,36

0,01

0,26

0,35

0,66

1,37

0,25

0,03

1,33

0,38

0,12

0,23

0,18

0,15

0,19

0,03

0,51

0,15

1,10

0,10

0,06

0,76

0,03

0,34

0,31

0,22

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

ISCED 1 ISCED 2
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Rozdělení studentů podle ISCED s oficiálním rozhodnutím o SVP ve zvláštních školách na 

základě zapsané školní populace (%) 

 

Členění na úrovni ISCED 2 bylo 

vypočítáno takto: Počet studentů na 

ISCED 2 s oficiálním rozhodnutím SVP, 

kteří jsou vzděláváni v samostatných 

zvláštních školách / Počet studentů, 

kteří jsou zapsáni do všech formálních 

vzdělávacích prostředí x 100. Data jsou 

k dispozici z 30 zemí. Míra zápisu do 

speciální školy na ISCED 2 se pohybuje 

od 0,00% do 2,63%; celkový průměr za 

30 zemí je 0,72%.  

Austria 0,40

Belgium (Fl) 3,43

Bulgaria 0,27

Czech Republic 1,24

Estonia 1,46

Finland 0,40

France 0,52

Germany 1,15

Greece 0,42

Iceland 0,25

Ireland 0,39

Italy 0,03

Latvia 2,02

Lithuania 0,38

Luxembourg 0,18

Malta 0,12

Netherlands 1,31

Norway 0,10

Poland 0,84

Portugal 0,02

Serbia 0,23

Slovakia 1,69

Slovenia 1,26

Spain 0,35

Sweden 0,53

Switzerland 1,17

UK (England) 0,69

UK (N. Ireland) 0,86

UK (Scotland) 0,54

UK (Wales) 0,35

Total average (30) 0,70

0,64

2,63

0,26

1,36

1,17

0,33

0,07

1,94

0,53

0,11

0,38

0,00

1,23

0,72

0,17

0,41

1,89

0,12

0,68

0,09

0,32

1,97

0,49

0,22

0,37

0,79

0,57

0,66

0,32

0,53

0,72

0,00 1,00 2,00 3,00

ISCED 1 ISCED 2
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Rozdělení studentů podle ISCED s oficiálním rozhodnutím o SVP v plně oddělených 

vzdělávacích zařízeních na základě zapsané školní populace (%)  

Členění ISCED 2 bylo vypočítáno 

takto: Počet studentů na ISCED 2 s 

oficiálním rozhodnutím SVP, kteří 

jsou vzděláváni v samostatných 

speciálních třídách v běžných 

školách + Počet studentů na ISCED 2 

s oficiálním rozhodnutím SVP, kteří 

jsou vzděláváni v samostatných 

zvláštních školách / Počet studentů, 

kteří jsou zapsáni do všech 

formálních vzdělávacích prostředí x 

100. Data jsou k dispozici z 23 zemí. 

Míra zcela samostatného zápisu 

studentů s oficiálním rozhodnutím o 

SVP na ISCED 2 se pohybuje od 

0,27% do 3,07%; celkový průměr za 

23 zemí je 0,63%. 
  

Austria 0,80

Bulgaria 0,28

Czech Republic 1,53

Estonia 2,79

Finland 2,85

France 1,08

Greece 0,45

Iceland 0,76

Ireland 0,93

Latvia 2,63

Lithuania 0,53

Luxembourg 0,43

Norway 0,33

Poland 0,91

Portugal 0,52

Serbia 0,32

Slovakia 2,56

Slovenia 1,43

Spain 0,45

Switzerland 2,31

UK (England) 0,76

UK (N. Ireland) 1,33

UK (Wales) 0,71

Total average (23) 0,93

1,29

0,27

1,72

1,83

1,70

0,32

0,57

0,50

0,49

1,46

0,90

0,32

0,31

0,71

0,60

0,47

3,07

0,60

0,27

1,55

0,59

1,00

0,85

0,63

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

ISCED 1 ISCED 2
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Procento žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP na základě zapsané školní populace (%) 

 

Tento ukazatel byl vypočítán 
následovně: Počet studentů s 
oficiálním rozhodnutím o SVP 
/ Počet studentů, kteří jsou 
zapsáni do všech formálních 
vzdělávacích prostředí x 100. 
Data jsou k dispozici z 27 
zemí. Míra identifikace SEN 
se pohybuje od 0,12% do 
23,25%; celkový průměr za 27 
zemí je 2,41%. 

  

Austria 2,91

Belgium (Fl) 0,79

Bulgaria 1,58

Cyprus 7,29

Czech Republic 5,80

Estonia 0,60

Finland 14,74

France 1,12

Germany 0,12

Greece 6,80

Hungary 5,77

Ireland 4,90

Italy 2,47

Latvia 0,18

Lithuania 1,95

Luxembourg 1,52

Norway 2,11

Poland 2,89

Portugal 3,86

Slovakia 6,38

Slovenia 7,04

Spain 1,36

Sweden 1,69

UK (England) 3,84

UK (N. Ireland) 4,43

UK (Scotland) 23,25

UK (Wales) 4,87

Total average (27) 2,41

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
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Procento žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP ve speciálních třídách v běžných školách na 

základě zapsané školní populace (%) 

Údaje se zaměřují na žáky s oficiálním 

rozhodnutím o SVP, v souladu s 

operační definicí EASIE, kteří jsou 

zapsáni do samostatných speciálních 

tříd v běžných školách, v souladu s 80% 

benchmarkem umístění pro inkluzivní 

vzdělávání (nebo nejrelevantnějším 

zástupcem pro tento benchmark), tj. 

tito studenti jsou zapsáni do běžné 

školy, ale většinu času tráví mimo své 

vrstevníky. 

Tento ukazatel byl vypočítán 

následovně: Počet žáků s oficiálním 

rozhodnutím o SVP, kteří jsou 

vzděláváni v samostatných speciálních 

třídách v běžných školách / Počet žáků, 

kteří jsou zapsáni do všech formálních 

vzdělávacích prostředí x 100. 

Data jsou k dispozici ze 17 zemí. 

Míra zápisu pro studenty do 

samostatných speciálních tříd v 

běžných školách se pohybuje od 0,01% 

do 1,99%; celkový průměr za 17 zemí je 

0,31%. 

 

  

Bulgaria 0,16

Cyprus 0,58

Czech Republic 1,14

Estonia 0,01

France 0,18

Greece 0,03

Hungary 1,99

Ireland 0,43

Latvia 0,03

Lithuania 0,26

Luxembourg 0,41

Poland 0,02

Portugal 0,84

Serbia 0,17

Slovakia 0,05

UK (England) 0,12

UK (N. Ireland) 0,04

Total average (17) 0,31

0,00 1,00 2,00 3,00
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Procento žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP ve zvláštních školách, na základě zapsané 

školní populace (%)  

Tento indikátor byl vypočítán 

následovně: Počet studentů s 

oficiálním rozhodnutím o SVP, kteří 

jsou vzděláváni v samostatných 

speciálních školách / Počet studentů, 

kteří jsou zapsáni do všech formálních 

vzdělávacích prostředí x 100. 

Data jsou k dispozici z 22 zemí. 

Míra zápisu do speciální školy se 

pohybuje od 0,01% do 3,34%; celkový 

průměr za 22 zemí je 0,58%. 
  

Austria 1,58

Belgium (Fl) 0,26

Bulgaria 0,40

Cyprus 0,20

Czech Republic 1,03

Estonia 0,20

France 0,10

Germany 0,05

Greece 0,21

Ireland 1,06

Italy 0,01

Latvia 0,15

Lithuania 0,79

Luxembourg 0,49

Poland 1,98

Serbia 0,72

Slovakia 2,07

Sweden 1,68

UK (England) 2,01

UK (N. Ireland) 2,32

UK (Scotland) 1,83

UK (Wales) 3,34

Total average (22) 0,58

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
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Procento žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP ve zcela oddělených vzdělávacích zařízeních 

na základě zapsané školní populace (%) 

 

Údaje se zaměřují na studenty s oficiálním 
rozhodnutím o SVP v souladu s operační 
definicí EASIE, kteří jsou zapsáni do plně 
oddělených vzdělávacích prostředí, tj. 
Speciálních tříd a zvláštních škol, v souladu s 
80% referenční hodnotou pro umístění (nebo 
nejrelevantnějším zástupcem) pro tuto 
referenční hodnotu. 

Tento ukazatel byl vypočítán následovně: 
Počet žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP, 
kteří jsou vzděláváni v samostatných 
speciálních třídách v běžných školách + Počet 
žáků s oficiálním rozhodnutím o SVP, kteří jsou 
vzděláváni v samostatných zvláštních školách / 
studenti, kteří jsou zapsáni do všech 
formálních vzdělávacích prostředí x 100. 

Data jsou k dispozici ze 17 zemí. 

Míra zcela samostatného zápisu pro studenty s 
oficiálním rozhodnutím o SVP se pohybuje od 
0,18% do 3,15%; celkový průměr za 17 zemí je 
1,09%. 

 

  

Austria 3,15

Belgium (Fl) 0,26

Bulgaria 0,57

Cyprus 0,78

Czech Republic 2,17

Estonia 0,21

France 0,28

Greece 0,25

Ireland 1,49

Latvia 0,18

Lithuania 1,05

Luxembourg 0,91

Poland 1,99

Serbia 0,89

Slovakia 2,12

UK (England) 2,13

UK (N. Ireland) 2,35

Total average (17) 1,09

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
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V zemích projektu 4G jsou situace týkající se čtyř zkoumaných indikátorů následující 4: 

 

Věk 15 let - 
ISCED 2 

% žáků se SVP, 
na základě 
zapsané školní 
populace 

% žáků se SVP 
ve zvláštních 
třídách v 
běžných 
školách, na 
základě 
zapsané školní 
populace 

% žáků se SVP 
ve zvláštních 
školách, na 
základě 
zapsané školní 
populace 

% žáků se SVP v 
plně oddělených 
vzdělávacích 
zařízeních na 
základě 
zapsané školní 
populace 

Bulharsko 1,39 0,01 0,26 0,27 
Česká republika 5,24 0,35 1,36 1,72 
Itálie 1,54 n.a. 0,00 n.a. 
Portugalsko 2,94 0,51 0,09 0,60 
Španělsko 2,33 0,06 0,22 0,45 
Průměr 2,14 0,22 0,72 0,63 

 
 

Věk 17 let - 
ISCED 3 

% žáků se SVP, 
na základě 
zapsané školní 
populace 

% žáků se SVP 
ve zvláštních 
třídách v 
běžných 
školách, na 
základě 
zapsané školní 
populace 

% žáků se SVP 
ve zvláštních 
školách, na 
základě 
zapsané školní 
populace 

% studentů se 
SVP v plně 
oddělených 
vzdělávacích 
zařízeních na 
základě 
zapsané školní 
populace 

Bulharsko 1,58 0,16 0,40 0,57 
Česká republika 5,80 1,14 1,03 2,17 
Itálie 2,47 n.a. 0,01 n.a. 
Portugalsko 3,86 0,84 n.a. n.a. 
Španělsko 1,36 n.a. n.a. n.a. 
Průměr 2,41 0,31 0,58 1,09 

 

  

 
4 Údaje se zaměřují na studenty s oficiálním rozhodnutím o SVP 
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4. Akce pro boj proti předčasnému ukončování školní docházky u mladých lidí se SVP 
a zdravotním postižením 

Existuje několik specifických faktorů, které vystavují mladé lidi identifikované jako osoby se 

SVP nebo se zdravotním postižením se zvláštním rizikem ESL. Boj proti nim zahrnuje zajištění 

toho, že: 

- tito mladí lidé mají odpovídající vysokou úroveň podpory; 

- jejich přechody jsou pečlivě plánovány; 

- jsou zapojeny jejich rodiny; 

- ve skutečnosti mají k dispozici vhodné, vysoce kvalitní vyšší sekundární příležitosti.  

 

Na tyto konkrétní akce je však třeba pohlížet jako na součást širšího souboru opatření pro 

boj proti předčasnému ukončování školní docházky. Mezi populacemi „SEN“ a „non-SEN“ u 

osob ohrožených ESL existují značné přesahy a mezi riziky, která postihují obě skupiny. Z 

toho vyplývá, že akce, které snižují rizika pro jednu skupinu, pravděpodobně provedou totéž 

pro druhou - a ve skutečnosti vylepší systém pro všechny. 

Existují důkazy, že politické a praktické iniciativy mohou vést dlouhou cestu ke zmírnění rizik, 

kterým tito mladí lidé čelí: 

- Pečlivé individuální monitorování jako důležitý základ pro akci. Přijetí datového 

systému označovaného jako „Systém včasného varování“ pro identifikaci ohrožených 

studentů s poruchami učení. Využití údajů k identifikaci, kteří studenti jsou nejvíce 

ohroženi předčasným ukončením školní docházky, a následné poskytnutí přístupu 

těmto studentům k dospělému obhájci, který může implementovat akademickou 

podporu a podporu chování v prostředí školy, které podporuje personalizované a 

relevantní pokyny. Takové systémy včasného varování obecně zahrnují kognitivní a 

behaviorální opatření, ale mohou zahrnovat i emoční pohodu. 

- Proces individualizovaného vzdělávacího programu (IEP) jako ideální způsob řešení 

individuálních rozdílů, včetně faktorů, které pravděpodobně ovlivní rozhodnutí 

jednotlivého studenta nedokončit školu5 

- Mentoring snižuje riziko předčasného ukončování školní docházky, i když se 

mentorský program používá ve školách pro žáky s emocionálními a behaviorálními 

obtížemi. Zdá se, že silné vztahy mezi studenty a mentory se promítnou do lepšího 

 
5 Bear, G. G., Kortering, L. J. and Braziel, P., 2006. ‘School Completers and Noncompleters With Learning 
Disabilities: Similarities in Academic Achievement and Perceptions of Self and Teachers’ Remedial and Special 
Education 
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zapojení do školy, lepší docházky atd. Do snížené míry předčasného ukončování 

školní docházky6. 

 

Výzkumy ve skutečnosti neumějí přesně říci, jak SEN a postižení fungují jako determinanty 

ESL, ani jaké druhy intervencí fungují u jakých skupin mladých lidí a za jakých okolností. 
 

5. PUŠD a životní dovednosti 

1. Definice životních dovedností 

V posledních letech svět hledá společnou půdu pro různé aktivity v oblasti prevence a 

podpory zdraví dětí a mladých lidí a způsoby integrace rozptýlených činností prováděných 

různými organizacemi a institucemi. Jeden z návrhů šíří Světová zdravotnická organizace 

(WHO), přístup zaměřený na rozvoj životních dovedností. Formací životních dovedností je 

vytvořit takové prostředí, ve kterém mohou mladí lidé získávat znalosti a dovednosti a 

rozvíjet vhodné postoje pro budování a rozvoj zdravého životního stylu. Životní dovednosti 

jsou schopnost přizpůsobit se a pozitivní chování, které jednotlivci umožňuje efektivně se 

vypořádat s výzvami každodenního života. Životní dovednosti jsou zejména psychosociální 

kompetence a mezilidské dovednosti, které pomáhají lidem činit správná rozhodnutí, řešit 

problémy, kriticky a kreativně myslet, efektivně komunikovat, budovat zdravé vztahy, 

identifikovat se s ostatními, zvládat a řídit svůj život zdravě a efektivně. Životní dovednosti se 

mohou vztahovat k činnostem jednotlivců, činnostem skupin jednotlivců a činnostem v 

okolním prostředí, aby se staly zdravějšími. Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální 

pohody. Co jsou to životní dovednosti? Termín je definován odlišně. 

 

Světová zdravotnická organizace definovala životní dovednosti jako „schopnosti adaptivního 

a pozitivního chování, které jednotlivcům umožňují efektivně se vypořádat s požadavky a 

výzvami každodenního života“. UNICEF definuje životní dovednosti jako „přístup ke změně 

chování nebo rozvoji chování, který má řešit rovnováhu tří oblastí: znalosti, přístup a 

dovednosti“. Definice UNICEF je založena na důkazech z výzkumu, které naznačují, že posuny 

v rizikovém chování jsou nepravděpodobné, pokud nebudou řešeny znalosti, postoje a 

dovednosti založené na dovednostech. Životní dovednosti jsou v zásadě ty schopnosti, které 

pomáhají podporovat duševní pohodu a kompetence u mladých lidí, kteří čelí realitě života. 

 
6 Anderson, A. R., Christenson, S. L., Sinclair, M. and Lehr, C., 2004. ‘Check & Connect: The importance of 
relationships for promoting engagement with school’ Journal of School Psychology; Sinclair, M. F., Christenson, 
S. L. and Thurlow, M. L., 2005. ‘Promoting school completion of urban secondary youth with emotional or 
behavioral disabilities’ Exceptional Children 
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Podle WHO tyto dovednosti umožňují člověku pozitivní adaptaci na chování, aby se mohl 

efektivně vypořádat s úkoly (požadavky) a výzvami každodenního života. Tento termín 

označuje psychosociální dovednosti (kompetence). Nezahrnuje dovednosti ve „fyzické“ 

stránce lidského fungování a profesionální dovednosti a vydělávání na živobytí, které 

doplňuje životní dovednosti. Rozlišuje dovednost od vlastností (vlastností) člověka. Mezi tyto 

vlastnosti patří například sebeúcta, odpovědnost, poctivost. Tyto vlastnosti lze rozvíjet nebo 

posilovat v procesu získávání životních dovedností. OECD přijala obecnější definici životních 

dovedností v rámci projektu DeSeCo. Definuje životní dovednosti na třech obecných 

kritériích, konkrétně pak: 

a) klíčové kompetence přispívají k celkově úspěšnému životu a dobře fungující 

společnosti, 

b) napomáhají při řešení důležitých výzev v širokém spektru příslušných kontextů a 

nakonec 

c) jsou relevantní pro všechny jednotlivce. Tyto klíčové kompetence fungují v sociálně 

heterogenních skupinách, jednají autonomně a interaktivně využívají nástroje.  

 

Složky obecně definovaných životních dovedností lze popsat následujícím způsobem.:  

 

- zahrnují schopnosti potřebné k uplatnění konceptuálního myšlení a reflexe v 

konkrétních situacích; 

- znamenají schopnosti zapojit se do efektivní interakce s prostředím a poskytovat 

vhodný motivační přístup; 

- zahrnují psychologické předpoklady pro úspěšný výkon, jako jsou schopnosti řešit 

problémy, sebevědomí a dovednosti kritického myšlení. 

 

UNICEF, UNESCO a WHO uvádějí seznam deseti klíčových strategií a technik životních 

dovedností jako: řešení problémů, kritické myšlení, efektivní komunikační dovednosti, 

rozhodování, kreativní myšlení, dovednosti v mezilidských vztazích, dovednosti budování 

sebeuvědomění, empatie a zvládání stresu a emoce. Sebevědomí, sebeúcta a sebevědomí 

jsou základními nástroji pro pochopení silných a slabých stránek člověka. V důsledku toho je 

jedinec schopen rozeznat dostupné příležitosti a připravit se na možné hrozby. To vede k 

rozvoji sociálního povědomí o obavách rodiny a společnosti. Následně je možné identifikovat 

problémy, které vznikají v rodině i ve společnosti. 

 

Z hlediska podpory zdraví a primární prevence rozlišuje WHO dvě skupiny dovedností: 

- Základní dovednosti pro každodenní život, pro dobrou náladu, mezilidské vztahy a 

chování přispívající ke zdraví. Patří mezi ně deset dovedností kombinovaných do 5 

kategorií, které obsahují mnoho „specifických“ dovedností: 
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• Rozhodování a řešení problémů (včetně hledání alternativ, hodnocení rizik, 

získávání informací a hodnocení, hodnocení důsledků akcí a chování, stanovení 

jejich cílů atd.).  

• Kreativní a kritické myšlení. 

• Efektivní komunikace a udržování dobrých mezilidských vztahů (tj. Aktivní 

naslouchání, poskytování a přijímání zpětné vazby, komunikace verbální a 

neverbální asertivity, vyjednávací schopnosti, řešení konfliktů, spolupráce, 

týmová práce). 

• Sebevědomí a empatie (např. Sebeúcta, identifikace vlastních silných a slabých 

stránek, pozitivní myšlení, budování sebeobrazu a vlastního těla, 

sebevzdělávání). 

• Řešení emocí a zvládání stresu (včetně sebeovládání, zvládání tlaku, strachu, 

obtížných situací, hledání pomoci, řízení času) 

 

- Specifické dovednosti k řešení rizik, jako jsou: asertivní popírání užívání drog, 

navazování sexuálních vztahů, účast na násilných činech, vandalismu atd. Jsou 

rozvíjeny ve spojení s výše uvedenými základními dovednostmi. 

 

Deset základních životních dovedností, které jednotlivcům umožňují přizpůsobit se a 

efektivně se vypořádat s požadavky a výzvami života (WHO), jsou: 

 
1. Sebevědomí 

2. Empatie 

3. Kritické myšlení 

4. Kreativní myšlení 

5. Rozhodování 

6. Řešení problémů 

7. Efektivní komunikace 

8. Mezilidské vztahy 

9. Zvládání stresu 

10. Zvládání emocí 

 

Sebevědomí zahrnuje uznání „já“, naší postavy, našich silných a slabých stránek, tužeb a 

nelibostí. Rozvíjení sebeuvědomění nám může pomoci rozpoznat, kdy jsme ve stresu nebo se 

cítíme pod tlakem. Často je předpokladem efektivní komunikace a mezilidských vztahů, jakož 

i rozvoje empatie s ostatními. 
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Empatie - Chcete-li mít úspěšný vztah s našimi blízkými a obecně se společností, musíme 

porozumět potřebám, touhám a citům ostatních lidí a starat se o ně. Empatie je schopnost 

představit si, jaký je život jiného člověka. Bez empatie bude naše komunikace s ostatními 

představovat jednosměrný provoz. Empatie nám může pomoci přijmout ostatní, kteří se od 

nás mohou velmi lišit. To může zlepšit sociální interakce, zejména v situacích etnické nebo 

kulturní rozmanitosti. 

Kritické myšlení je schopnost objektivně analyzovat informace a zkušenosti. Kritické myšlení 

může přispět ke zdraví tím, že nám pomůže rozpoznat a vyhodnotit faktory, které ovlivňují 

postoje a chování, jako jsou hodnoty, tlak vrstevníků a média. 

Kreativní myšlení je nový způsob vidění nebo dělání věcí, který je charakteristický pro čtyři 

složky - plynulost (vytváření nových nápadů), flexibilita (snadná změna pohledu), originalita 

(koncipování něčeho nového) a rozpracování (stavění na jiných myšlenkách). 

Rozhodování nám pomáhá konstruktivně se vypořádat s rozhodnutími o našich životech. To 

může mít důsledky pro zdraví. Může lidi naučit, jak se aktivně rozhodovat o svých činech ve 

vztahu ke zdravému hodnocení různých možností a jaké účinky tato různá rozhodnutí 

pravděpodobně budou mít. 

Řešení problémů nám pomáhá konstruktivně řešit problémy v našem životě. Významné 

problémy, které zůstanou nevyřešeny, mohou způsobit psychický stres a vést k doprovodné 

fyzické námaze. 

Schopnosti mezilidských vztahů nám pomáhají pozitivně navazovat vztahy s lidmi, se 

kterými komunikujeme. To může znamenat schopnost vytvářet a udržovat přátelské vztahy, 

což může mít velký význam pro naši duševní a sociální pohodu. Může to znamenat udržování 

dobrých vztahů s členy rodiny, které jsou důležitým zdrojem sociální podpory. Může to také 

znamenat schopnost konstruktivně ukončit vztahy. 

Efektivní komunikace znamená, že jsme schopni vyjádřit se, a to jak verbálně, tak 

neverbálně, způsoby, které jsou vhodné pro naši kulturu a situaci. To znamená být schopen 

vyjádřit názory a touhy a také potřeby a obavy. A může to znamenat, že můžete v případě 

potřeby požádat o radu a pomoc.  

Vyrovnat se se stresem znamená rozpoznat zdroje stresu v našem životě, rozpoznat, jak nás 

to ovlivňuje, a jednat způsobem, který nám pomáhá kontrolovat úroveň stresu, změnou 

prostředí nebo životního stylu a naučením se relaxovat.  
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Vyrovnat se s emocemi znamená zahrnout rozpoznávání emocí v nás a ostatních, být si 

vědom toho, jak emoce ovlivňují chování a být schopen na emoce náležitě reagovat. 

Intenzivní emoce, jako je hněv nebo smutek, mohou mít negativní dopad na naše zdraví, 

pokud nebudeme správně reagovat. 

Jak se vyrovnat se stresem: Špatné přesvědčení jako „nejsem dost dobrý“ nebo „něco se 

mnou není v pořádku“ způsobují až 95% všech nemocí a nemocí. Membrána buňky je mozek 

buňky, nikoli jádro. Naše víry jsou uloženy v membráně našich buněk. Pokud si nejsme plně 

vědomi toho, co děláme a proč to děláme v každém okamžiku, vždy jednáme podle svého 

nevědomého programování uloženého jako víra v naše buňky. Vědecký výzkum prokázal, že 

stres je klíčovým faktorem u fyzických, duševních a emocionálních onemocnění. Objevování 

toho, jak podvědomé fyzické, duševní a emocionální návyky vytvářejí stres, stárnutí, závislost 

a nemoci, prostřednictvím vědomí a jednoduchých změn životního stylu, které získávají 

mladistvou vitalitu, radost a pohodu. 

Jak se vyrovnat s emocemi: Naše pocity jsou skvělým barometrem naší pohody. Když nejsme 

chyceni negativním myšlením, zůstávají naše pocity pozitivní a cítíme se radostní, milující a 

klidní. Když pociťujeme strach, vztek nebo depresi, je to jistým znamením, že naše myšlenky 

se staly negativními a nefunkčními. Rozvíjení tohoto vědomí a rozhodování o eliminaci 

negativního myšlení může dramaticky změnit život. 
 

2. Životní dovednosti ve vzdělávání 

Většina profesionálů v oblasti rozvoje souhlasí s tím, že životní dovednosti se obecně 

uplatňují v kontextu zdravotních a společenských událostí. Mohou být využity v mnoha 

obsahových oblastech: prevence užívání drog, sexuální násilí, těhotenství dospívajících, 

prevence HIV / AIDS a prevence sebevražd. Definice sahá mimo jiné do vzdělávání 

spotřebitelů, environmentální výchovy, výchovy k míru nebo výchovy k rozvoji, živobytí a 

generování příjmů. Stručně řečeno, životní dovednosti umožňují mladým lidem přijmout 

pozitivní opatření na ochranu a podporu zdraví a pozitivních sociálních vztahů 

Volba propagace Life Skills ve školách vychází z vědomí, že tyto dovednosti by měly být 

součástí běžného repertoáru psychosociálních dovedností mladých lidí, aby bylo možné čelit 

obtížím souvisejícím se změnami a očekáváními, která se jich týkají. Prostřednictvím 

vzdělávání o životních dovednostech je cílem posílit individuální kompetence s cílem zvýšit a 

podpořit samostatnost a převzetí odpovědnosti u mladých lidí. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby se vzdělávací cesty založené na 

životních dovednostech uskutečňovaly ve školách všech úrovní, protože se těší správné 

důvěryhodnosti v komunitě a protože ve školách je možné zasáhnout širokou populaci dětí a 
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dospívajících, mít k dispozici potřebnou infrastrukturu a zkušené učitele k posouzení účinků 

krátkodobých a dlouhodobých programů. V roce 1993 WHO zveřejnila dokument „Výuka 

životních dovedností ve školách“, který obsahuje seznam osobních a vztahových dovedností 

užitečných pro úspěšné zvládání vztahů mezi jednotlivcem a ostatními lidmi. Podle Glosáře 

podpory zdraví realizovaného WHO se pod pojmem výchova ke zdraví rozumí „vzdělávací 

proces zaměřený nejen na poskytování informací týkajících se zdravotnictví, ale spíše na 

podporu motivace studentů; k rozvoji jejich dovedností; k získání sebevědomí potřebného 

pro rozhodování o volbě zdravotní péče. Vyškolený jedinec musí rozvíjet: a) odpovídající 

zdravotní gramotnost, tj. Soubor kognitivních a sociálních dovedností, které mu umožňují 

přístup k informacím užitečným pro jeho vlastní osobní a sociální pohodu a jejich využívání; 

b) odpovídající zmocňovací kapacita; c) adekvátní soubor životních dovedností, tj. dovednosti 

a návyky, schopnost rozhodovat se, učení, které mu umožňuje rozvíjet pozitivní chování 

účinné proti otázkám a výzvám každodenního života “. 

Je zřejmé, že kromě praktických a odborných dovedností jsou zapotřebí i další typy 

dovedností, jako jsou sociální, individuální a reflexní dovednosti. Programy životních 

dovedností zdůrazňují schopnosti, které pomáhají usnadnit komunikaci, vyjednávání, kritické 

myšlení a řešení problémů a přijímání nezávislých rozhodnutí. Tento vývoj v této oblasti ve 

skutečnosti vedl k významným průlomům v politice a plánování, zejména v neformálních 

vzdělávacích programech pro marginalizovanou a znevýhodněnou mládež a dospělé. V 

mnoha částech světa tvoří životní dovednosti významnou a pravidelnou součást školních 

osnov a osnov pro dospělé. 

Myšlenky uvedené v dokumentu WHO v bílých dokumentech J. Delorse a E. Cressona získaly 

evropské státy, které se prostřednictvím směrnic a vnitrostátních předpisů pokusily stanovit 

svůj „vlastní“ referenční rámec na téma „ životní dovednosti a kompetence “. 

 
UNICEF identifikuje následující kritéria pro zajištění úspěšného vzdělávání založeného na 

životních dovednostech: 

- Neměla by se zabývat pouze změnou znalostí a postojů, ale co je důležitější, změnou 

chování. 

- Tradiční „informační“ přístupy obecně nestačí k tomu, aby přinesly změny v 

postojích a chování. Například přednáška o „bezpečném chování“ nemusí nutně vést 

k praxi bezpečného chování. Přednáška by proto měla být podložena cvičeními a 

situacemi, kdy si účastníci mohou procvičovat bezpečné chování a zažít jeho účinky. 

Teorie učení dospělých zdůrazňuje, že dospělí se učí nejlépe to, co mohou spojit se 

svými zkušenostmi a praxí. 
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- Bude fungovat nejlépe, když se zvětší nebo zesílí. Pokud je zpráva dána jednou, 

mozek si ji o den později zapamatuje pouze 10 procent, a když je stejná zpráva dána 

šestkrát denně, mozek si pamatuje 90 procent. Proto je potřeba opakovat, 

rekapitulovat, posilovat a přezkoumávat. 

- Bude fungovat nejlépe, bude-li kombinován s rozvojem politiky, přístupem k 

odpovídajícím zdravotnickým službám, rozvojem komunity a médii.  
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6. ICT ve vzdělávání 

 

ICT nabízejí velký potenciál na podporu celoživotního učení pro všechny skupiny studentů, 

včetně těch, které mají speciální vzdělávací potřeby. Uplatňování informačních a 

komunikačních technologií musí posílit nezávislost, integraci a rovné příležitosti pro tyto lidi 

a tímto způsobem usnadní jejich začlenění do společnosti jako vážených, respektovaných a 

přispívajících členů. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že informační a komunikační 

technologie mohou mít pozitivní dopad na motivaci a zapojení studentů, ale důkazy jsou 

slabší pro dopad na zvedání výsledků. I když můžeme najít příklady technologických zásahů 

zvyšujících úspěch, jedná se o výjimky, protože jakýkoli zisk „konkrétních iniciativ“ v úspěchu 

neodráží celosystémovou realitu. 

„Přístupy zaměřené na učení k učení založenému na technologiích mohou žáky posílit a 

využít dobrých zkušeností s učením, které by jinak nebyly možné”7. Digitální technologie 

nabízí cenné nástroje pro další stavební kameny v efektivních učebních prostředích, včetně 

individualizované výuky, kooperativního učení, řízení formativního hodnocení a mnoha 

metod založených na dotazech (tamtéž). 

Chytře nasazená digitální technologie může snížit geografické, socioekonomické a kulturní 

překážky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Technologie podporuje silné propojení a 

spolupráci a má potenciál zvýšit rovnost vzdělávacích příležitostí. 

"Technologie má obrovský potenciál, zejména když přetváří různé komponenty, vztahy, 

partnerství a principy, které jsou nedílnou součástí výukových prostředí.”8. Technologie 

rozšiřuje rozsah pedagogů podporujících studenty a umožňuje široké sdílení odborných 

zdrojů9. 

 

1. Technologie pro učení 

Nové technologie umožňují organizovat práci ve třídě a na dálku a opět kolektivní práci a 

individuální práci, kterou mohou všichni naplánovat a provádět učitelé, a to jak na podporu, 

vyjasnění, prohloubení témat, kterým se učitelé věnují hlavně s využitím metod, které 

považují za nejvhodnější, ale také jako primární a jedinečný přístup, který umožňuje 

nezávisle a bez další podpory učitelů dosáhnout požadovaného výsledku. 

 
7 http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf, Groff, 2012 
8 OECD Work on Technology and Education: innovative learning environments as an integrating framework, 

David Istance, Marco Kools, First published: 17 February 2013 

9 https://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling2/digital-technology/towards-digital-

enablement-a-literature-review 

http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Istance%2C+David
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kools%2C+Marco
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Díky novým technologiím je lekce ve třídě mnohem dynamičtější; provádět simulace, 

cestovat a orientovat se, vyhledávat informace z různých zdrojů a vzájemně je porovnávat, 

psát spolupracující texty, sledovat video návody a provádět interaktivní cvičení. Umožňují 

více ze školy vytvořit skutečný a „dotykový“ svět, a proto čelit a měřit se s autentickými a 

dynamickými úkoly a zkušenostmi. 

Nové technologie, zejména ty, které upřednostňují komunikaci, mohou poskytnout platný 

bod podpory pro zlepšení školního učení a současné získávání všech těchto dovedností, 

například životních dovedností a měkkých dovedností, které často nejsou předmětem cílů 

vytvořená díla, která jsou nicméně získávána díky možnosti integrovat teoretické argumenty 

a jejich aplikaci ve skutečnosti. 

Je zřejmé, že těchto výsledků lze dosáhnout pouze tehdy, pokud existuje pečlivé didaktické 

plánování s plánovanými výukovými strategiemi a na základě charakteristik lidí. Cílem je 

zlepšit učení stimulováním zájmu a motivace, a to i prováděním mimoškolních aktivit. 

Technologie samozřejmě nemohou být jedinými nástroji, kterými lze rozvíjet dovednosti, 

přístup ke spolupráci, znalosti, bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky nebo 

dokonce podporovat zrání dovedností a znalostí v předmětech se specifickými vzdělávacími 

potřebami (SVP). Použití určitých nástrojů je schopno zlepšit učení pouze tehdy, pokud 

pomáhá účinným výukovým strategiím, tj. Když umožňuje prodloužit čas věnovaný učení a 

cvičení, podporuje spolupráci nebo kompenzuje potíže s učením. 

Při pohledu na využití technologií učiteli ve třídě je velmi zajímavá literární recenze 10 

ukazuje, že bylo provedeno poměrně velké množství výzkumů týkajících se. Většina z nich se 

zaměřila na faktory ovlivňující využívání technologií učiteli, přijetí a připravenost učitelů na 

technologie, vnímání učitelů při používání technologií v procesu učení a role učitelů v 

prostředí zlepšujícím technologii. 

Výsledky provedeného přehledu související literatury ukazují, že mezi nejběžnější typ 

technologie, kterou učitelé používají k usnadnění výuky, patří Power Point11, internetové 

nebo webové aplikace 12, tablety, iPady nebo mobilní zařízení 13, sociální sítě 14, virtuální 

učebny 15 a herní aplikace 16. Přítomnost infrastruktury byla považována za důležitou složku 

 
10 A Literature Review on the Current Technocology in Education: An Examination of Teachers Use of 

Technology and Its Association to Digital Inequality in School, Mary Grace C. Nueva, De La Salle University – 
Manila  
11 Ruggiero, D., & Mong, C. J. (2015). The teacher technology integration experience: Practice and reflection in 
the classroom. Journal of Information Technology Education: Research 
12 Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Luz, M. R. (2013). The use of internet tools for teaching and learning by in-
service biology teachers: A survey in Brazil. Teaching and Teacher Education 
13 Riley, P. (2013). Teaching, learning, and living with iPads. Music Educators Journal 
14 Cunha Jr, F. R. D., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Teachers and Facebook: using online groups to 
improve students’ communication and engagement in education. Communication Teacher 
15 Martin, F., & Parker, M. A. (2014). Use of synchronous virtual classrooms: Why, who, and how. MERLOT Journal of Online 
Learning and Teaching 
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úspěšné integrace technologií do škol. Navzdory velkému úsilí, které školy vyvinuly při 

zajišťování nezbytných technologických zdrojů, stále existují mezery v tom, jak učitelé 

využívají technologii jako nástroj pro výuku a učení. Jejich schopnost aplikovat inovace ve 

svých příslušných třídách závisí na složitosti technologie a jejich ochotě učit se technologii. 

Dodali, že učitelé, kteří si osvojili první technologii a věnují značnou část svého času 

začlenění vzdělávací technologie do své výuky, s větší pravděpodobností přijmou novou 

technologii bez ohledu na její složitost. Dokonce i pro ty, kteří používají technologii, většina z 

nich, jako je internet, používala k vyhledávání informací a materiálů k distribuci svým 

studentům17. V souvislosti s tím učitelé využívají technologie pro administrativní účely, 

technologické vzdělávání, nepedagogické účely, výukovou přípravu, poskytování výuky podle 

pokynů učitele, domácí úkoly studentů a hodnocení výuky18. Nejčastěji se pro účely výuky 

používá Power Point 19, což se jeví jako rozšíření tradiční vyučovací strategie. Při zkoumání na 

základě pohledu studentů jim učitelé umožňují používat technologii ve své třídě ve formě 

chytrých telefonů při psaní poznámek, revizích a shromažďování informací 20. Na druhou 

stranu, učitelé využili technologii pro zdokonalení výuky, například při hudebních činnostech, 

jako je tvorba písní, zkoušky / představení, používání výukových nástrojů, používání 

virtuálních nástrojů, nahrávání zvuku a videa a zdroje pro poslech.21 Zavedení mobilních 

zařízení a tabletů ve školách posunulo to, jak se studenti učí, a vedlo to k polarizaci učitelů, 

kteří používají technologie 22. Existují ti, kteří jsou klasifikováni jako inovativní učitelé, kteří 

přešli od přístupu zaměřeného na učitele k přístupu zaměřenému na žáka. Thomson a jeho 

kolegové uvedli, že tito učitelé transformovali své lekce v souladu s výhodami, které mohou 

tabletové počítače nabídnout. Existují však i ti, kteří jsou považováni za instrumentální 

učitele, kteří podle všeho používají zařízení jako knihu za sklem. Pro účely výuky ve třídě byly 

také použity sítě sociálních médií. Používali jej učitelé k podpoře interakce mezi učiteli a 

studenty a studenty. Některé studie však ukazují, že studenti preferují pasivní chování, 

pokud jde o jejich interakci s učiteli. Rozvoj sociálních vztahů mezi online učiteli a členy 

pomáhá získat potenciální zdroje a spolehlivou podporu prostřednictvím jejich sociální sítě23; 

jako příklad by virtuální učebna umožnila studentům a učitelům synchronně komunikovat 

 
16 Wang, A. I. (2015). The wear out effect of a game-based student response system. Computers & Education 
17 Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Luz, M. R. (2013), ibidem 
18 Kurt, S. (2013). Examining teachers’ use of computer-based technologies: A case study. Education and Information 
Technologies 
19 Ruggiero, D., & Mong, C. J. (2015), imidem 
20 Sormunen, K., Lavonen, J., & Juuti, K. (2014). Crossing classroom boundaries in science teaching and learning through the 
use of smartphones. Crossing boundaries for learning–through technology and human efforts. 
21 Riley, P. (2013), ibidem 
22 Thomson, A., Bridgstock, R., & Willems, C. (2014). ‘Teachers flipping out’beyond the online lecture: Maximising the 
educational potential of video. Journal of Learning Design 
23 Tseng, F. C., & Kuo, F. Y. (2014). A study of social participation and knowledge sharing in the teachers' online professional 
community of practice. Computers & Education 
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pomocí funkcí, jako je audio, video, textový chat, interaktivní tabule a hodnocení aplikací 24. 

Učitelé i studenti nyní ve třídě používají jiný typ technologie. Jedná se o cloudovou 

technologii, kde je dobrým příkladem služba Dokumenty Google. Používání Dokumentů 

Google pomohlo studentům při činnostech, jako je společné psaní a úpravy, a vylepšené 

interakce mezi autory a čtenáři25. Zjištěno také bylo, že aplikace založené na hrách zlepšují 

motivaci a zapojení studentů do výuky ve třídě 26. 

 

Podíváme se na využití technologií studentem ve třídě 27, existují přesvědčivé důkazy o tom, 

že digitální zařízení, nástroje a zdroje, pokud jsou efektivně využívány, mohou zvýšit rychlost 

a hloubku učení v přírodních vědách a matematice pro studenty primárního a sekundárního 

věku. Existují orientační důkazy, že totéž lze říci o některých aspektech gramotnosti, zejména 

o psaní a porozumění. Digitální technologie se jeví jako vhodný prostředek ke zlepšení 

základní gramotnosti a schopnosti počítat, zejména v primárním prostředí. Velikost efektů je 

obecně podobná jako u jiných vzdělávacích intervencí, které jsou účinné při zvyšování 

dosažených výsledků, ačkoli využití digitálního učení má i další výhody. Míra účinku může být 

také tlumena úrovní schopnosti učitelů efektivně využívat digitální výukové nástroje a zdroje 

k dosažení výsledků učení. Efektivnější využívání digitální výuky ke zvyšování výsledků 

zahrnuje schopnost učitelů identifikovat, jak lze digitální nástroje a zdroje použít k dosažení 

výsledků učení a přizpůsobení jejich přístupu, jakož i znalosti a porozumění této technologii. 

To platí pro všechny školy. Pokud studenti používají digitální učení doma i ve škole pro 

formální a neformální vzdělávací aktivity, má to pozitivní dopad na jejich dosažení, protože si 

prodloužili dobu učení. To je zvláště důležité pro studenty středního věku. 

 

Pokud studie zkoumají proces, který přináší pozitivní výsledky z digitálního učení a výuky ve 

srovnání s tradičními přístupy, je zřejmé, že těchto je pravděpodobnější dosáhnout tam, kde 

se pro konkrétní výsledky učení použije digitální vybavení, nástroje a zdroje a zabudují se do 

modelu výuky od začátku. To široce podporuje závěry, že28:  

• Digitální technologie se nejlépe používá jako doplněk k normální výuce, nikoli 

jako náhrada; 

 
24 Martin, F., & Parker, M. A. (2014). Use of synchronous virtual classrooms: Why, who, and how. MERLOT Journal of Online 
Learning and Teaching, 
25 Zheng, B., Lawrence, J., Warschauer, M., & Lin, C. H. (2015). Middle school students’ writing and feedback in a cloud-
based classroom environment. Technology, Knowledge and Learning 
26 Wang, A. I. (2015). The wear out effect of a game-based student response system. Computers & Education 
27 Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching, ICF Consulting Services Ltd, November 

2015, This document is also available from our website at www.gov.scot. ISBN: 978-1-78544-819-5. The Scottish 
Government, St Andrew’s House, Edinburgh 
28 Higgins, S., Xiao, Z., Katsipataki, M., 2012. The Impact of Digital Technology on Learning: A Summary for the Education 
Endowment Foundation 

http://www.gov.scot/
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• Nejde o to, zda se technologie používá (či nikoli), ale o to, jak dobře je 

technologie použita na podporu výuky a učení učitelů; 

• Efektivnější školy a učitelé budou s větší pravděpodobností využívat digitální 

technologie efektivněji než jiné školy. Většina autorů výše uvedených studií 

připisuje rozdíly ve velikosti účinků a v rozsahu, v jakém studenti dosahují 

pozitivních výsledků při dosahování výsledků: 

• Kvalita výuky a schopnost učitelů efektivně využívat digitální vybavení a 

nástroje pro výuku; 

• Učitelé jsou připravováni a školeni na používání vybavení a nástrojů; 

• Příležitosti, které učitelé musí vidět, jak lze digitální zdroje využít a přizpůsobit 

pedagogiku29. 

Kromě zajištění toho, že digitální nástroje a zdroje podporují vzdělávací cíle, se zdá, že 

úspěch souvisí také s dalšími faktory: 

• Dostupnost vybavení a nástrojů ve školách (a doma); 

• Jak žáci používají digitální vybavení. Společné využívání technologií (ve 

dvojicích nebo malých skupinách) je obvykle efektivnější než individuální 

použití, ačkoli někteří žáci - zejména mladší děti - mohou potřebovat pokyny, 

jak efektivně a odpovědně spolupracovat; 

• Rozsah, v němž výuka pokračuje v inovaci pomocí digitálních nástrojů a 

zdrojů30. 
 

2. Digitální učení, snižování nerovností a podpora začleňování 

Každá organizace, jejímž posláním je působit jako poskytovatel informací v oblasti 

celoživotního učení, má povinnost zpřístupnit své informace všem. Úmluva OSN o 

právech osob se zdravotním postižením (2006) zdůrazňuje:  

 

• Povinnost „poskytovat přístupné informace osobám se zdravotním 

postižením“(článek 4); 

• Potřebu „návrhu, vývoje, výroby a distribuce přístupných IKT“ (článek 9);  

• Právo na vzdělání „bez diskriminace a na základě rovných příležitostí“ pro 

osoby se zdravotním postižením (článek 24). 

 

 
29 Rosen, Y., Beck-Hill D., 2012. Intertwining Digital Content and a One-to-One Laptop Environment in Teaching and 

Learning: Lessons from the Time to Know Program. Journal of Research on Technology in Education, March 
30 Higgins, S., Xiao, Z., Katsipataki, M., 2012, ibidem 
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Poskytovatelé informací v rámci celoživotního učení potřebují jasné pokyny, jak převést 

politiku a normy do praktických úkolů při provádění, a udržitelným způsobem využívat 

inovativní řešení informačních a komunikačních technologií (IKT). Hlavní překážkou pro 

poskytování přístupných informací často není nedostatek flexibilních řešení IKT, ale 

nejasnost ohledně toho, co znamená politika týkající se přístupnosti, a nezbytné cesty 

vpřed k efektivní implementaci standardů přístupnosti v rámci organizačních procesů.  

Existují orientační důkazy o tom, že digitální nástroje a zdroje mohou pomoci snížit 

mezery v dosažení výsledků, pokud jsou účinně implementovány31. Existují slibné důkazy 

o tom, že digitální zařízení a zdroje mohou pomoci studentům s dalšími potřebami podpory 

zlepšit jejich dovednosti a kompetence v oblasti gramotností. Dovednosti a kompetence 

učitelů v rozpoznávání toho, jak používat digitální nástroje a zdroje a efektivně je používat, 

jsou zásadní pro dosažení pozitivních výsledků pro studenty, kteří potřebují další podporu, 

nebo kteří jsou znevýhodněni jinými způsoby. 

Existuje jen velmi málo meta-analýz pokrývajících tuto oblast nebo zkoumajících konkrétní 

skupiny znevýhodněných studentů. To ztěžuje vyvozování závěrů, i když někteří autoři 

dospěli k závěru, že: 

- digitální nástroje a zdroje mohou být „zvláště praktické pro studenty s nižšími 

schopnostmi a pro ty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, pokud umožňují 

diferenciaci a intenzivnější praxi, a poskytují větší motivaci k učení”32 

- studenti měli prospěch z používání iPadu ke zvýšení početních dovedností33  

- gramotnost mezi skupinou studentů s obtížemi s učením vzrostla, když jim byl 

poskytnut počítačový grafický organizér (napsali více slov a zahrnuli více prvků 

příběhu do své skladby)34.  

 

Zdá se, že ingredience úspěchu souvisejí se schopností učitelů používat vybavení a nástroje, 

ale také s jejich porozuměním toho, jak je lze použít k tomu, aby reagovaly na potřeby 

studentů, a to jak v rámci řízeného učení, domácích úkolů, tak neformálního učení: 

- pokrok v zapojení dětí cestujících do učení pomocí notebooku a digitálních zdrojů poté, co 

ukončily střední vzdělání, závisí na schopnosti lektorů vést je a zajímat je35  

- velká část rozdílu ve zdokonalování kompetencí studentů souvisejících se schopnostmi 

jejich učitelů při přepracovávání učení 36  

 
31 Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching, ICF Consulting Services Ltd, ibidem 
32 Passey and Higgins.2011. Learning platforms and learning outcomes—Insights from research. Learning, Media and 
Technology, Dec. 
33 O'Malley, P., et al., 2013. Effectiveness of Using iPads to Build Math Fluency 
34 Gonzalez-Ledo et al. 2015.The Effects of Computer Graphic Organizers on the Narrative Writing of Elementary School 
Students with Specific Learning Disabilities. Journal of Special Education Technology, Jan. 
35 D'Arcy, K., 2012. Learning and Digital Inclusion: The ELAMP Project. 
36 Mouza et al. 2008. Implementation and outcomes of a laptop initiative in career and technical high school 
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- zlepšení by mohla být větší, kdyby učitelé předem absolvovali efektivní školení 37 

- vylepšení by mohla být větší, kdyby rodiče a dobrovolníci předem absolvovali efektivní 

školení, kde se pro studenty se zdravotním postižením využívají digitální zdroje 

- měřítko zlepšení by souviselo s dobou, kdy rodiče byli schopni pomoci, a jejich schopností 

tak učinit38 

- zjistili, že vysokoškolští dobrovolníci mají zásadní význam pro mimoškolní vzdělávací projekt 

využívající digitální zdroje pro studenty s potřebami učení 39. 

 
education. Journal of Educational Computing Research 
37 O'Malley, P., et al., 2013. Effectiveness of Using iPads to Build Math Fluency 
38 Cavanaugh et al.2013. Online Learning for Students with Disabilities: A Framework for Success. Journal of Special 

Education Technology, Jan 
39  Celedón-Pattichis et al., 2013. An Interdisciplinary Collaboration between Computer Engineering and 

Mathematics/Bilingual Education to Develop a Curriculum for Underrepresented Middle School Students. Cultural Studies 

of Science Education, Dec. 


