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„Neučte děti jen svému vlastnímu vědění. Narodili se do jiných časů.“  
(hebrejské přísloví) 

1 Úvod – k čemu poslouží konzultace o školách? 

Za organizaci a obsah vzdělávání a odborné přípravy jsou odpovědné členské státy. Úloha 
Evropské unie spočívá v jejich podpoře. Evropská komise s členskými státy úzce spolupracuje 
a pomáhá jim rozvíjet a modernizovat politiku vzdělávání i odborné přípravy. To zajišťuje 
dvěma hlavními způsoby: pracovní program „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, který je 
součástí revidované Lisabonské strategie, usnadňuje výměnu informací, údajů a osvědčených 
postupů formou vzájemné výměny poznatků a zpětné vazby. V rámci nového programu 
celoživotního učení1 Komise v sedmi letech vynaloží téměř 7 miliard EUR na projekty, které 
poskytnou nové vzdělávací příležitosti tisícům žáků, studentů i učitelů. 

Význam vzdělávání a odborné přípravy pro Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost2 se 
uznává již dlouho. Evropská rada opakovaně zdůraznila úlohu vzdělávání a odborné přípravy, 
pokud jde o dlouhodobou konkurenceschopnost Evropské unie a sociální soudržnost. Na téma 
vzdělávání upozorňovalo několik po sobě jdoucích společných zpráv o zaměstnanosti. 
Nejnovější zpráva za roky 2006/20073 vyzývá k zvýšení investic do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání a lepších kvalifikací a chválí rostoucí význam 
celoživotního učení v národních programech reforem. Rovněž poukazuje na specifické 
problémy, například na trvající výskyt předčasného ukončení školní docházky, a uvádí, že 
systémy vzdělávání velmi často reprodukují stávající nerovnosti a že by reformy měly být 
ucelenější a zakládat se na dlouhodobém plánování politiky a na „tradici hodnocení“. 

Náročné úkoly, které stojí před systémy vzdělávání, lze shrnout na základě sdělení Komise 
z roku 2006 o účinnosti a spravedlnosti v systémech vzdělávání. Jde o to zajistit, aby tyto 
systémy účinně zajišťovaly vynikající úroveň a zároveň spravedlivě zvyšovaly všeobecnou 
úroveň kvalifikace. V této souvislosti se některé nejvýznamnější změny, které mají největší 
vliv na blahobyt jednotlivců a na dobro společnosti, týkají kvality počátečního vzdělávání a 
odborné přípravy, počínaje vzděláváním v ranném a předškolním věku.  

Problematika škol proto bývá ve středu pozornosti diskusí o politice školství jednotlivých 
států. Právě ve škole4 totiž většina Evropanů tráví alespoň devět až deset let života5. Ve škole 
získávají základní znalosti, dovednosti a schopnosti a řadu základních norem, postojů a 
hodnot, které je budou provázet po celý život. Škola doplňuje zásadní úlohu rodičů a tím 
může jednotlivcům pomoci rozvinout talent a plně využít potenciálu osobního růstu 
(emocionálního i intelektuálního) a potenciálu blahobytu. Pokud má škola připravit lidi na 
život v moderním světě, musí je nasměrovat k celoživotnímu učení. Dobré školní vzdělání 
rovněž stojí u základů otevřené a demokratické společnosti, neboť vychovává lidi k občanství, 
solidaritě a participativní demokracii.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html. 
2 Lisabonská strategie byla přijata v březnu 2000. Jejím cílem je, aby se z EU stala do roku 2010 

nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomika. Tato strategie se dotýká několika oblastí 
politik, od výzkumu a vzdělávání až po životní prostředí a zaměstnanost. 

3 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/employ_en.htm. 
4 Tento dokument se soustředí především na systémy a instituce povinného vzdělávání. 
5 Eurydice: Key data 2005, tabulka B1. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
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Zatím se však iniciativy a úvahy Evropské unie na podporu Lisabonské strategie spíše 
zaměřovaly na ostatní hlediska systémů vzdělávání a odborné přípravy, například více na 
odbornou přípravu a nedávno na vysokoškolské vzdělávání. Problematika škol se zatím 
uceleně neřešila, a to navzdory tomu, že školy mají podstatný význam pro splnění obecných 
cílů stanovených v pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. 

Ačkoli v Evropě existuje řada příkladů úspěšných škol, objevují se rovněž signály, že je třeba 
dále pracovat na zlepšování gramotnosti patnáctiletých, snižování počtu žáků, kteří předčasně 
ukončují školní docházku, a zvyšování podílu studentů, kteří dokončí vyšší střední vzdělání. 
Všechny tyto ukazatele jsou totiž základními referenčními cíli Lisabonské strategie EU pro 
růst a zaměstnanost. V současnosti: 

• Pětina žáků do 15 let dosahuje pouze nejnižší úrovně čtenářské gramotnosti.  

• Téměř 15 % lidí ve věku 18–24 let předčasně ukončí školní docházku.  

• Pouze 77 % občanů ve věku 22 let má dokončené vyšší střední vzdělání6. 

Kvalifikace však má zásadní význam. Téměř třetina evropské pracovní síly má nízkou 
kvalifikaci, avšak podle některých předpovědí bude do roku 2010 50 % nově vytvořených 
pracovních míst vyžadovat vysoce kvalifikované pracovníky a pouze 15 % bude určeno lidem 
se základním vzděláním. Stojí za upozornění, že pro školy je obtížné získat zájem mladých 
lidí o klíčové předměty z oboru přírodních věd a matematiky, které mají zásadní význam pro 
konkurenceschopnost Evropy. Dívky dosahují v matematice a přírodních vědách horších 
výsledků než chlapci a mezi pohlavími jsou i jiné rozdíly: chlapci mají čím dál tím horší 
výsledky ve čtení než dívky a častěji předčasně ukončují školní docházku.  

Navíc existují důkazy o tom, že kvalitní předškolní programy, které se zaměřují na učení, ale i 
na osobní a sociální dovednosti, mají dlouhodobý kladný vliv na výsledky žáků a jejich 
socializaci ve škole i v pozdějším životě. Zejména to platí pro nejvíce znevýhodněné žáky, a 
především tehdy, pokud po takovém programu následují další opatření, například pomoc 
s výukou jazyka a sociálním přizpůsobením7. Navzdory tomuto zjištění se dostupnost ranného 
a předškolního vzdělávání mezi členskými státy výrazně liší. Ačkoli žádný systém školství 
neposkytuje stejnou kvalitu vzdělání úplně všem, rozpětí rozdílů mezi studenty se v 
jednotlivých zemích velmi liší, což naznačuje8, že i v této oblasti je stále co zlepšovat. 

A právě v této souvislosti se útvary Komise rozhodly zahájit tuto konzultaci. 

Respondenti se vyzývají, aby 1) označili kroky, které jsou v podmínkách jejich země 
nezbytné, aby se zajistilo, že školy budou poskytovat vzdělání v kvalitě nutné pro 21. století, a 
2) označili ta hlediska školního vzdělávání, v jejichž případě by mohla spolupráce na úrovni 
Evropské unie pomoci členským státům při modernizaci jejich systémů9. Komise v této 
souvislosti vyzývá respondenty, aby využili tematického rámce a otázek uvedených v oddílu 

                                                 
6 Pokrok dosažený při plnění lisabonských cílů ve vzdělávání a odborné přípravě, SEK (2006) 639. 
7 Příloha sdělení Komise „Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné 

přípravy“ z roku 2006, bod 2.2. 
8 OECD: Learning for Tomorrow’s World, First Results from PISA 2003, Programme for International 

Student Assessment, Paříž, 2004. 
9 Činnosti EU většinou probíhají v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 a 

formou podpory národních programů reforem. 
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2, které odrážejí jak témata, kterými se již diskuse na úrovni EU zabývaly, tak i témata, která 
se výrazně prosazují v diskusích v jednotlivých státech. 

S ohledem na svou úlohu při podpoře členských států útvary Komise využijí těchto informací 
a dalších zdrojů10 k vymezení oblastí, v nichž bude výměna zkušeností a společná práce 
nejprospěšnější pro budoucí činnosti v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná 
příprava 2010. Výsledky této konzultace budou rovněž předmětem diskuse na konferenci, 
kterou zorganizuje portugalské předsednictví EU v listopadu 2007. 

2 VÝVOJ A NÁROČNÉ ÚKOLY 

2.1 Klíčové schopnosti pro všechny 

Hromadná školní výuka se rozšířila v době, kdy bylo možné s rozumnou jistotou odhadnout, 
jaké znalosti a dovednosti budou žáci v dospělém životě potřebovat. V budoucnosti tomu 
pravděpodobně tak nebude. Mladí lidé již nemohou očekávat, že celý život stráví v jedné 
oblasti zaměstnání či dokonce na jednom místě. Jejich profesní dráha se bude nepředvídatelně 
měnit a budou potřebovat širokou škálu obecných schopností, aby byli schopni se přizpůsobit. 
Spíše než soubor znalostí z jedné oblasti mají v našem čím dál složitějším světě rostoucí cenu 
tvořivost, schopnost myslet laterálně, průřezové dovednosti a přizpůsobivost.  

Aby Evropská unie členským státům pomohla přizpůsobit školní osnovy moderním potřebám, 
přijala nedávno evropský rámec klíčových schopností11, který je referenčním nástrojem 
zahrnujícím klíčové schopnosti, které jsou nutné pro všechny lidi, pokud mají úspěšně žít ve 
znalostní společnosti. Klíčové schopnosti se týkají znalostí, dovedností a postojů, jež slouží 
osobnímu naplnění, sociálnímu začlenění, aktivnímu občanství a zaměstnatelnosti. Patří mezi 
ně „tradiční“ schopnosti, např. znalost mateřského jazyka a cizích jazyků, základní schopnosti 
v matematice a přírodních vědách, schopnost práce s digitálními technologiemi, ale také 
průřezové schopnosti, např. učení učit se, sociální a občanské schopnosti, schopnost převzít 
iniciativu, podnikavost, kulturní povědomí a vyjadřovací schopnosti.  

Rámec vychází ze skutečnosti, že řada členských států přepracovává školní osnovy, aby se 
namísto seznamu vstupů (znalostí, které má škola předat) soustředily na výstupy (dovednosti 
a postoje, které si mají žáci rozvinout v různých fázích vzdělávání). Čtyři z osmi 
definovaných klíčových schopností jsou schopnosti průřezové; vyvstává proto otázka, jak tyto 
schopnosti zapadnou do školních osnov založených na tradičních „předmětech“ a jakou 
měrou se budou školy muset přeorganizovat, aby pomohly žákům tyto dovednosti získat, a to 
jak během „vyučovacích hodin“, tak i mimo ně.  

Otázka 1: Jak lze zorganizovat školy tak, aby všem studentům poskytly úplnou škálu 
klíčových schopností? 

                                                 
10 Například zprávy členských států v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, 

zprávy o národních programech reforem atd. 
11 Rámec klíčových schopností nechala vypracovat Evropská rada na zasedání Lisabonu v roce 2000, aby 

se označily a vymezily schopnosti, které jsou nutné pro všechny občany, pokud mají úspěšně žít ve 
znalostní společnosti. Doporučení je k dispozici na adrese: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061230cs00100018.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061230cs00100018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061230cs00100018.pdf
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2.2 Příprava Evropanů na celoživotní učení 

Úspěch jednotlivce ve znalostní společnosti a hospodářství založeném na učení bude 
vyžadovat schopnost neustále se v životě různými způsoby učit a schopnost rychle a efektivně 
se přizpůsobovat měnícím se situacím. Z toho plyne, že žáci by měli odcházet ze školy 
vybaveni schopnostmi a motivací převzít odpovědnost za své další učení v průběhu života.  

Naše pojetí učení se díky pedagogickému výzkumu neustále vyvíjí, ale máme před sebou ještě 
dlouhou cestu k situaci, kdy poznatky z výzkumu budou plně zohledněny ve výukových 
metodách a organizaci škol. Diskutuje se například o tom, do jaké míry jsou ještě potřebné 
„tradiční“ výukové metody předávání znalostí a výcviku studentů k tomu, aby si je 
pamatovali, a o tom, jakou měrou by se mohlo či mělo učení starších žáků, kteří již mají 
dostatečné dovednosti a schopnosti samostatně pracovat, změnit na činnost více zaměřenou na 
studenta, během níž student a učitel společně aktivně budují znalosti a dovednosti. Například 
informační a komunikační technologie mají obrovský potenciál podpořit autonomní učení, 
výstavbu znalostí založenou na spolupráci a rozvoj dovedností. 

Otázka 2: Jak mohou školy vybavit mladé lidi schopnostmi a motivací k tomu, aby se učili po 
celý život? 

2.3 Příspěvek k udržitelnému hospodářskému růstu 

Jak bylo uvedeno výše, potřeba vybavit mladé lidi potřebnými klíčovými schopnostmi a 
zlepšit jejich úroveň vzdělání je zásadním prvkem strategií Evropské unie v oblasti růstu a 
zaměstnanosti a udržitelného rozvoje12. Tato potřeba rovněž stojí za cíli národních programů 
reforem členských států. Poptávka po schopnostech má dvě stránky: rychlý technický pokrok 
vyžaduje vysokou kvalifikaci a její průběžné doplňování. Sílící mezinárodní rozměr podniků 
a nové způsoby jejich organizace (např. plochá hierarchická struktura) vyžadují sociální, 
komunikační a kulturní schopnosti a podnikavost, které pomáhají lidem přizpůsobovat se 
měnícímu se prostředí.  

Zlepšení výsledků ve vzdělávání má pro jednotlivce velký význam, neboť výsledky žáků 
v povinné školní docházce mají silný a přímý dopad na jejich výsledky v dalším vzdělávání13 
i na jejich mzdy14. Avšak zlepšení těchto výsledků má velký význam i pro společnost. 
Vzhledem k tomu, že lepší výsledky (měřené průměrnými výsledky srovnatelných 
mezinárodních testů pro studenty, např. PISA a TIMSS) jsou úzce spjaty s hospodářským 

                                                 
12 Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie vyžaduje, aby členské státy rozvíjely vzdělávání v zájmu 

udržitelného rozvoje. Může jít o vzdělávání v otázkách, jakými jsou například udržitelné využívání 
energií a dopravních systémů, udržitelné modely spotřeby a výroby, zdraví, kompetence, pokud jde o 
sdělovací prostředky, a zodpovědné globální občanství. 

13 Viz např. Rice: The impact of local labour markets on investment in further education: Evidence from 
the England and Wales youth cohort studies. Journal of Population Economics (1999) a Maani a Kalb: 
Childhood economic resources, academic performance, and the choice to leave school at age sixteen. 
Economics of Education Review (2007). 

14 Viz např. Currie a Thomas: Early test scores, school quality and SES: Longrun effects on wages and 
employment outcomes. Research in Labor Economics 20 (2001) a Murnane et al.: The growing 
importance of cognitive skills in wage determination. The Review of Economics and Statistics 77 
(1995). 
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růstem15, celkové zlepšení výsledků studentů evropských škol zvýší konkurenceschopnost a 
hospodářský růst Evropské unie. 

Otázka 3: Jak mohou systémy školství přispět k podpoře dlouhodobého udržitelného 
hospodářského růstu v Evropě? 

2.4 Jak reagovat na náročné úkoly v naší společnosti 

Nedávné sdělení Komise16 a nedávný konzultační dokument o evropské sociální realitě17 
poukazují na to, že politika vzdělávání a odborné přípravy může mít kladný vliv na 
hospodářské i sociální výsledky a že nerovnost ve vzdělávání a odborné přípravě provázejí 
obrovské skryté náklady. To neznamená, že by školy snad mohly řešit širší sociální problémy 
samy o sobě. Výzkum ukázal, že osamocené iniciativy v oblasti politik vzdělávání dosahují 
(například) při odstraňování překážek začleňování jen omezeného úspěchu, pokud nejsou 
zasazeny do širších sociálních a hospodářských reformních programů, které propojují 
vzdělávání a odbornou přípravu s činnostmi v ostatních oblastech politik18. Avšak škola, která 
hraje ústřední úlohu v životě dětí i rodičů, dnes stojí před řadou náročných úkolů. 

Například rodiny s jedním rodičem nebo s pracujícími rodiči mohou od škol očekávat, že jim 
poskytnou podporu nejen ve vzdělávání, ale i v péči o děti, např. formou zájmových činností 
po vyučování. 

Složení žáků ve školách také odráží strukturu migrace. V několika zemích má více než 10 % 
žáků ve věku 15 let rodiče, kteří se narodili v zahraničí19. Jiné členské státy se s tímto jevem 
setkávají poprvé. Přítomnost žáků a rodičů z různého kulturního a jazykového prostředí ve 
škole může přinést řadu příležitostí něco se naučit20 a škola může zajistit bezpečné podmínky 
pro to, aby se lidé z různého prostředí mohli učit od sebe navzájem. Efektivní řešení rostoucí 
kulturní rozmanitosti ve třídách je však pro některé členské státy náročným úkolem.  

Studenti, kteří patří mezi přistěhovalce, jsou většinou motivovaní a mají ke škole kladný 
vztah21. V několika zemích EU však panuje obava, že studenti z prostředí přistěhovalců často 
dosahují výrazně horších výsledků než jejich domácí protějšky. Obecně platí, že se žáky 
pocházejícími z menšin může být zacházeno méně příznivě než s ostatními a mohou být 
znevýhodněni v přístupu ke vzdělávání a ve využívání jeho přínosů. Evropské středisko pro 
sledování rasismu a xenofobie na tento jev upozornilo například ve spojitosti s romskými 
dětmi v některých členských státech22. 

Ve Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění Komise uvádí, že „nadprůměrné 
riziko chudoby nesou ve většině členských států děti. V některých členských státech je takto 

                                                 
15 Viz Hanushek a Kimko: Schooling, labor force quality, and the growth of nations. American Economic 

Review 90 (2000). 
16 Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy, KOM(2006) 481 

v konečném znění. 
17 Konzultační dokument organizace Bureau of European Policy Advisers: Europe's Social Reality. 

http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf. 
18 S. Power: Policy-relevant synthesis of results from European research in the field of Education, 

Evropská komise, GŘ pro výzkum, 2007. 
19 Integrating immigrant children into schools in Europe, Eurydice, 2004. 
20 Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti, KOM (2003) 449. 
21 Where immigrant students succeed, OECD, 2006. 
22 Roma and Travellers in Public Education, EUMC, 2006. 
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ohroženo téměř každé třetí dítě. … U znevýhodněných dětí je méně pravděpodobné než u 
jejich vrstevníků, že budou mít dobré výsledky ve škole, že se nedostanou do rozporu se 
zákonem, že se budou těšit dobrému zdraví a že se zapojí do trhu práce a do života 
společnosti.“23 Chudoba postihuje jejich kognitivní rozvoj a v konečném důsledku i jejich 
výsledky ve vzdělávání24. Obecně platí, že mladí lidé, kteří vyrůstali v méně příznivém 
socioekonomickém prostředí, s vyšší pravděpodobností předčasně ukončí školní docházku25.  

Předčasné ukončování školní docházky je závažným problémem v několika členských státech. 
Plnění cíle EU dosáhnout do roku 2010 nejvýše 10% podílu žáků, kteří předčasně ukončí 
školní docházku, pokračuje jen pomalu a Evropská rada zdůraznila, že je třeba vyvinout větší 
úsilí26.  

O vzájemném ovlivňování lze hovořit i mezi vzdělávacími postupy a sociálními podmínkami. 
Existují důkazy27, že rozdělení dětí podle schopností do oddělených škol před dosažením 13 
let (na různé „vzdělávací dráhy“) posiluje rozdíly v dosahované úrovni vzdělání související 
se sociálním původem a prohlubuje nerovnost výsledků, pokud jde o studenty a školy.  

Otázka 4: Jak mohou systémy školství nejlépe reagovat na potřebu podporovat rovnost, 
vyrovnat se s kulturní rozmanitostí a omezit podíl žáků, kteří předčasně ukončí školní 
docházku?  

2.5 Škola pro všechny 

V Evropě panuje trend vzdělávat všechny žáky (bez ohledu na jejich potřeby) v běžných 
třídách. Počet žáků, kteří jsou plně odděleni ve „zvláštních“ školách, klesá a tyto školy se 
mění na podpůrná střediska, která pomáhají v práci běžným školám. Podle názoru odborníků 
„inkluzívní vzdělávání vytváří důležité základy pro to, aby se zajistila rovnost příležitostí pro 
občany se zvláštními potřebami, a to ve všech oblastech života; takové vzdělání vyžaduje 
pružné systémy vzdělávání, které reagují na různorodé a často složité potřeby jednotlivých 
žáků“.28  

Mezi přístupy ve třídě, které napomáhají začlenění žáků se zvláštními potřebami, patří: 
kooperativní výuka, kooperativní učení, kolaborativní řešení problémů, heterogenní skupiny a 
systematické monitorování, posuzování, plánování a hodnocení práce jednotlivých žáků. Tyto 
přístupy prospívají všem žákům, včetně dětí, které jsou mimořádně nadané29.  

Proto lze kroky směřující k začlenění dětí se „zvláštními“ vzdělávacími potřebami chápat jako 
rozšíření zásady, že škola má vycházet z konkrétních potřeb jednotlivých dětí. Navzdory 

                                                 
23 Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění, 2007. 
24 A thematic study to identify what policy responses are successful in preventing child poverty, Evropská 

komise, GŘ pro zaměstnanost a sociální věci, 2006. 
25 Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers, Evropská komise, 

GŘ pro vzdělávání a kulturu, 2005. 
26 Závěry předsednictví, Evropská rada, Brusel 2006, s. 38. 
27 Viz pracovní dokument útvarů Komise: Příloha sdělení Komise „Účinnost a spravedlnost v evropských 

systémech vzdělávání a odborné přípravy“ z roku 2006. 
28 Key principles for Special Needs Education, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 

2003. 
29 Inclusive education and classroom practices. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání. 

k dispozici na adrese: http://www.european-agency.org/iecp/iecp_intro.htm. 
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těmto trendům vede v některých členských státech nespokojenost s přístupem používaném ve 
veřejném školství omezený počet rodičů k domácímu vzdělávání. 

Otázka 5: Co dělat s osnovami, organizací školy a úlohou učitelů, mají-li školy reagovat na 
vzdělávací potřeby jednotlivých žáků? 

2.6 Příprava mladých Evropanů na aktivní občanství 

Jedním z největších úkolů evropské společnosti je zvýšit účast mladých lidí na zastupitelské 
demokracii30. Uznává se, že účinné propojení škol s okolním světem, ať již přímo v místě, 
v regionu, zemi, Evropské unii, ale i za jejími hranicemi, má zásadní význam proto, aby 
studenti byli připraveni ujmout se svého místa ve společnosti. Prostřednictvím školy pomáhá 
společnost připravovat mladé lidi na život v komunitě a vychovávat odpovědné a aktivní 
občany. Může mladým lidem nabídnout představu, v čem spočívá odpovědné evropské 
občanství v demokratické společnosti. 31, 32 

Rada Evropy se ve snaze přispět k řešení tohoto úkolu zabývala různými způsoby, jak lze 
podporovat demokratickou kulturu ve školách a zapojit do ní studenty, rodiče i učitele. Cílem 
je ukázat, že demokracie není jen věcí dospělých a pro dospělé, ale že vyžaduje celoživotní 
učení, které vychází z toho, že budoucí dospělí občané budou v demokracii vyrůstat a že ji 
budou uplatňovat i ve svém prostředí. Demokracie ve škole má i pragmatické zdůvodnění: je 
účinným způsobem, jak ve škole vytvořit prostředí důvěry a odpovědnosti.33  

Avšak ve školách se odrážejí i trendy jako např. rostoucí násilí, společenský radikalismus či 
fundamentalismus, projevy rasismu, xenofobie, homofobie a sexismu. Několik členských 
států označilo za hlavní problém šikanu.  

Otázka 6: Jak mohou školy pomoci vychovávat mladé lidi k odpovědnému občanství v 
souladu se základními hodnotami, jakými jsou mír a tolerance rozmanitosti?  

2.7 Učitelé – klíč ke změně 

Zásadní podmínkou pro úspěch školy je vklad jejích zaměstnanců a zejména učitelů. Právě 
učitelé totiž stojí mezi rychle se měnícím světem a žáky, kteří se do tohoto světa chystají 
vstoupit.  

Požadavky na učitele rostou: pracují se skupinami žáků, které jsou různorodější než kdy dříve 
(pokud jde o mateřštinu, genderové otázky, etnický původ, víru, schopnosti atd.). Vyžaduje se 
od nich, aby využívali příležitostí, které nabízejí nové technologie, aby reagovali na poptávku 
po výuce přizpůsobené jednotlivci a aby pomáhali žákům stát se samostatnými studenty 
v procesu celoživotního učení. V návaznosti na rostoucí autonomii škol jim navíc může někdy 
připadnout rozhodovací nebo řídicí úloha.  

                                                 
30 Viz např. Pakt mládeže, unesení Rady ze dne 25. 11. 2003 o společných cílech v oblasti účasti a 

informovanosti mládeže (Úř. věst. C 295, 5.12.2003). 
31 Citizenship Education at School in Europe, Eurydice, 2005. 
32 Vzdělávání a občanství. Zpráva o širší úloze vzdělávání a jeho kulturních aspektech. Rada Evropské 

unie, 13452/04. 
33 Rada Evropy, „Democracy in Schools“. 
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V mnoha školách navíc panují náročné podmínky. V řadě členských států dochází k 
agresivnímu chování vůči učitelům. V nedávné studii34 se uvádí 37 různých faktorů 
vztahujících se k prostředí nebo organizaci, které u učitelů působí stres a související nemoci. 
Proto se objevují otázky ohledně podmínek, v jakých učitelé pracují, a podpory, kterou 
potřebují. 

V mnoha členských státech je problém udržet ve školách zkušené učitele. Celkově lze říci, že 
v zemích, pro které jsou k dispozici údaje, odchází většina učitelů ze své profese při první 
příležitosti. To je pro členské státy zároveň problém (jak nahradit ztracené zkušenosti) i 
příležitost (investovat do počátečního vzdělávání pro novou vlnu učitelů a zlepšit dovednosti 
stávajících učitelů). Komise a členské státy prostřednictvím programu Vzdělávání a odborná 
příprava 2010 v současnosti společně hledají způsob, jak zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů.  

Otázka 7: Jak lze zaměstnance škol vzdělávat a podporovat tak, aby zvládli náročné úkoly, 
které před nimi stojí? 

2.8 Pomoc rozvoji školních komunit 

Ve vedení a řízení škol hrají klíčovou úlohu jejich ředitelé. V Evropě existuje řada modelů 
řízení škol. Některé systémy sázejí na „vedoucí osobnosti školy“ (nebo týmy takových 
osobností), které mohou udávat tempo a směr změn, usnadňovat otevřenou komunikaci, 
rozvíjet kreativní myšlení a inovace, motivovat zaměstnance i žáky k lepším výsledkům a 
ztělesňovat myšlenku celoživotního učení. V jiných systémech taková úloha neexistuje.  

Ve veřejné diskusi se čím dál více hovoří o tom, že je záhodno, aby školy spolupracovaly jako 
partneři s dalšími subjekty a organizacemi. Liší se postupy, které mají zajistit odpovědnost 
škol vůči komunitám, jimž slouží. V některých zemích jsou rodiče a další zúčastněné strany 
zastoupeny ve školních radách s širokou pravomocí, pokud jde o personální obsazení, 
finanční a etické otázky či osnovy. Jinde mají tuto pravomoc ústřední subjekty. Rozšířené 
využívání školních prostor pro zájmové činnosti po vyučování nebo jako střediska vzdělávání 
pro celou komunitu (např. v podobě místních školicích center) může pomoci propagovat 
příležitosti k celoživotnímu učení. 

Systémy hodnocení a inspekcí mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu, která školám 
pomůže stavět na dosažených úspěších a vyhovět měnícím se potřebám. Evropský parlament 
a Rada35 v roce 2001 doporučily členským státům, aby zřídily průhledné systémy hodnocení 
kvality, a vyzvaly je, aby si vytvořily rámec, který vyváží sebehodnocení škol a externí 
hodnocení, aby do hodnocení zapojily všechny příslušné osoby a subjekty a aby šířily správné 
postupy a získané zkušenosti. Navzdory tomu se rodiče, žáci a další osoby spojené se školou 
podílejí na hodnocení méně často než učitelé a školní rady36. Základní otázkou je, do jaké 
míry může hodnocení a posuzování výsledků školy zohlednit socioekonomický a vzdělávací 
profil žáků a tím zvýraznit vlastní přínos školy.  

                                                 
34 Education International (EI) European Trade Union Committee for Education (ETUCE) Study on 

Stress: The cause of stress for teachers, its effects, and suggested approaches to reduce it. 
35 Doporučení Evropského parlamentu a Rady o evropské spolupráci při hodnocení kvality vzdělávacího 

systému, Úř. věst. L 60/53 1.3.2001. 
36 Evaluation of Schools Providing Compulsory Education in Europe. Eurydice 2004. 
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V Evropě se výrazně liší i rozsah, v němž si mohou školy samostatně stanovovat cíle, utvářet 
osnovy, vybírat a odměňovat zaměstnance a provádět podle potřeby případné změny v 
hodnocení.  

Otázka 8: Jak mohou školní komunity získat vedení a motivaci, které potřebují k úspěchu? 
Jak lze posílit jejich úlohu, aby se mohly rozvíjet v reakci na měnící se potřeby a požadavky? 

3 ZÁVĚR 

Výše uvedený text rozhodně nepředstavuje vyčerpávající seznam náročných úkolů, které musí 
školy a systémy školství řešit. Může však upozornit na silné tlaky, které na práci škol působí. 
Logickým závěrem je, že pokud má instituce školy sloužit jako základ pro celoživotní učení a 
plně přispívat ke společenskému i hospodářskému rozkvětu členských států, nemůže zůstat 
statická. 

Respondenti se proto žádají, aby odpověděli alespoň na některé z osmi uvedených otázek a ve 
své odpovědi 1) uvedli, jaké kroky by uvítali v podmínkách svého členského státu, aby se 
zajistilo, že školy budou poskytovat vzdělání v kvalitě nutné pro 21. století, a 2) navrhli, jak 
by mohla evropská spolupráce37 účinně pomoci členským státům při modernizaci jejich 
systémů. 

                                                 
37 Evropská spolupráce probíhá v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 a 

prostřednictvím národních programů reforem, které jsou určeny k tomu, aby podporovaly Lisabonskou 
strategii EU. 
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SHRNUTÍ OTÁZEK 

1. Jak lze zorganizovat školy tak, aby všem studentům poskytly úplnou škálu klíčových 
schopností? 

2. Jak mohou školy vybavit mladé lidi schopnostmi a motivací k tomu, aby se učili po 
celý život? 

3. Jak mohou systémy školství přispět k podpoře dlouhodobého udržitelného 
hospodářského růstu v Evropě? 

4. Jak mohou systémy školství nejlépe reagovat na potřebu podporovat rovnost, 
vyrovnat se s kulturní rozmanitostí a omezit podíl žáků, kteří předčasně ukončí 
školní docházku?  

5. Co dělat s osnovami, organizací školy a úlohou učitelů, mají-li školy reagovat na 
vzdělávací potřeby jednotlivých žáků? 

6. Jak mohou školy pomoci vychovávat mladé lidi k odpovědnému občanství v souladu 
se základními hodnotami, jakými jsou mír a tolerance rozmanitosti?  

7. Jak lze zaměstnance škol vzdělávat a podporovat tak, aby zvládli náročné úkoly, 
které před nimi stojí? 

8. Jak mohou školní komunity získat vedení a motivaci, které potřebují k úspěchu? Jak 
lze posílit jejich úlohu, aby se mohly rozvíjet v reakci na měnící se potřeby a 
požadavky? 
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