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2 LOTYŠSKO 

 
 

2. díl Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2017 zahrnuje dvacet osm zpráv jednotlivých zemí. 
Je založen na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních důkazech pro předložení a hodnocení 
nejnovějších politických opatření prováděných v každém členském státě EU se zaměřením na vývoj 

od poloviny roku 2016. Doplňuje proto jiné zdroje informací, které poskytují popis vnitrostátních 
systémů vzdělávání a odborné přípravy. 
 
V části 1 je uveden statistický přehled hlavních ukazatelů vzdělávání a odborné přípravy. V části 2 
se stručně vymezují hlavní silné stránky a problémy systému vzdělávání a odborné přípravy dané 
země. Část 3 se zaměřuje na důvody nerovností ve vzdělávání a opatření na podporu začleňování, 
zejména na základě důkazů z Programu OECD pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) za rok 2015, 

a také posledního vývoje v oblasti předčasného ukončování školní docházky a předškolního 
vzdělávání a péče. Část 4 se zabývá investicemi do vzdělávání a odborné přípravy. Část 5 

pojednává o politikách pro modernizaci školního vzdělávání a zahrnuje kromě jiného učitelské 
povolání a digitální a jazykové dovednosti. V části 6 se posuzují opatření na modernizaci 
vysokoškolského vzdělávání. A nakonec část 7 zahrnuje odborné vzdělávání a vzdělávání 
dospělých.   

 
Rukopis byl dokončen 15. září 2017. 
Dodatečné související údaje lze najít na internetu (ec.europa.eu/education/monitor).
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1. Hlavní ukazatele 

 
Zdroje: Eurostat (více podrobností viz část 9); OECD (PISA). Poznámky: údaje se vztahují na vážený průměr EU a zahrnují 

různé počty členských států v závislosti na zdroji; d = definice je rozdílná; u = malá spolehlivost, 12 = 2012, 14 = 2014, 15 = 

2015. Průměr EU ve vzdělávací mobilitě vypočítalo Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) na 

základě dostupných údajů jednotlivých zemí ve všech letech. Další informace se nacházejí v příslušné části 1. dílu 

(ec.europa.eu/education/monitor). 

Graf 1: Pozice ve vztahu k nejvyšším (vnější kruh) a nejnižším dosaženým výsledkům 
(uprostřed) 

 
Zdroj: Výpočty GŘ pro vzdělávání a kulturu vycházející z údajů Eurostatu (LFS 2016) a OECD (PISA 2015). Pozn.: Všechny 

výsledky jsou znázorněny mezi maximem (nejvyšší dosažené výsledky znázorněné vnějším kruhem) a minimem (nejnižší 
dosažené výsledky znázorněné středem grafu). 
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2. Hlavní poznatky 

 
 

 Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů je velmi vysoká. 
 

 Nerovnosti ve výsledcích vzdělávání spojené se sociálně-ekonomickými poměry jsou 

závažné a postihují zejména romskou populaci. Podíl studentů se slabými výsledky v 
základních dovednostech se výrazně zvýšil, a to zejména v přírodních vědách. 

 
 Platy učitelů zůstávají relativně nízké a pedagogové stárnou, což vyžaduje opatření ke 

zvýšení atraktivnosti tohoto povolání pro talentované mladé lidi. 

 

 Podíl osob s dosaženým terciárním vzděláním stále rychle narůstá a začala se provádět 
dlouho očekávaná reforma vysokoškolského vzdělávání. 

 
 

3. Řešení nerovností a podpora inkluze  

 

Sociálně-ekonomické poměry studentů silně ovlivňují jejich výsledky vzdělávání. Podle 
výsledků Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA) za rok 2015 je podíl 15letých žáků se 
slabými výsledky přibližně na úrovni průměru EU v přírodních vědách (21 %) a matematice (22 %) 

a poněkud vyšší ve čtení (22 %)(OECD, 2016a). Od roku 2012 se podstatně zvýšil podíl žáků se 

slabými výsledky v přírodních vědách (o 6,9 procentních bodů ve srovnání s průměrným zvýšením 
EU o 4 procentní body) a ve čtení (o 5,1 procentních bodů ve srovnání s průměrným zvýšením EU o 
1,9 procentního bodu). Toto zhoršení v přírodních vědách bylo jedno z nejvyšších mezi 
zúčastněnými zeměmi. Česká republika vykazuje jeden z největších rozdílů v podílu studentů se 
špatnými výsledky v přírodních vědách mezi dolními a horními čtvrtinami socioekonomického 
indexu studentů v rámci PISA (30,5 procentních bodů ve srovnání s průměrem EU ve výši 

26,2 procentních bodů).1 
Česká republika vykázala rovněž jeden z největších – a zvyšujících se – rozdílů mezi školami na 
základě sociálně-ekonomického postavení.2 Může to souviset se selektivitou školského systému a 
brzkým rozdělováním žáků do různých typů škol, k němuž dochází ve věku 10–11 let, někdy i dřív. 
Organizace OECD potvrdila, že brzké rozdělení žáků podle prospěchu posiluje vliv sociálně-
ekonomických poměrů na nerovnosti výsledků ve vzdělávání (OECD, 2016b). 
Poměr žáků k učitelům v základním vzdělávání (19) v České republice patří mezi největší v EU, což 

pravděpodobně učitelům ztěžuje poskytování individuální podpory pro žáky se špatnými výsledky.  

 
Ve školách dochází k vysoké segregaci týkající se Romů, kteří jsou nasměrováni do 
„praktických“ škol s nižšími normami výuky. Ačkoli podíl romských žáků, kteří chodí do 
„praktických“ škol, se v posledních letech snížil a podíl těch, kteří se účastní všeobecného systému 
vzdělávání, se zvýšil,3 30 % romských dětí stále navštěvuje školu, kde jsou všichni žáci nebo 

většina Romové (FRA, 2016).  Pouze 45 % Romů ve věku od 15 do 18 let se účastní vzdělávání 
odpovídajícího jejich věku a jenom 67 % Romů stejné věkové kategorie se účastní vůbec nějakého 
vzdělávání (odpovídající čísla za celkovou populaci jsou 81 % a 96 %). V roce 2014 Evropská 
komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti (porušení směrnice 2000/43/ES o rasové rovnosti) 
proti České republice ve věci diskriminace romských dětí ve vzdělávání. 

                                                
1  Procento studentů se slabými výsledky v dolní čtvrtině socioekonomického indexu je 36,5 % ve srovnání 

se 6 % v horní čtvrtině. A naopak, procento studentů s dobrými výsledky v dolní čtvrtině je 1,4 % ve 

srovnání se 17,6 % v horní čtvrtině. Zdroj: OECD, 2016a. 
2  Rozdíl ve výsledcích v oblasti přírodních věd mezi školami, který souvisí se zvýšením o jednu jednotku ve 

středním školním indexu ekonomického, sociálního a kulturního postavení PISA, je jeden z největších mezi 
zúčastněnými zeměmi. Průměrný rozdíl OECD mezi školami je 30 %, zatímco v České republice je to 
44 %. 

3  Nejnovější informace obdržené z ministerstva ukazují, že v letech 2015/2016 bylo 22,2 % Romů v 
praktických školách/třídách, zatímco jejich podíl ve všeobecném vzdělávání se od roků 2014/2015 zvýšil o 
3 procentní body. 
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Nábor více romských učitelů, kteří by mohli sloužit jako příklad, by mohl pomoci zlepšit výsledky 
vzdělávání romských žáků. Avšak pravděpodobnost, že značný počet romských mladých lidí 
dosáhne dostačující známky k tomu, aby byli schopni účastnit se terciárního pedagogického 

vzdělávání, je malá (Ecorys pro Evropskou komisi, 2016). Existují programy pro odbornou přípravu 
a nábor asistentů učitelů z romské komunity. 
 
Reforma inkluzivního vzdělávání se začala provádět v září 2016. Cílem reformy je postupné 
zvyšování účasti dětí se zvláštními potřebami (včetně sociálně znevýhodněných dětí) na běžném 
vzdělávání tím, že jim zaručí zákonné právo na individuální podpůrná opatření.4 Opatření 
provedená do současné doby zahrnují učební osnovy a poradenské služby, aby se vyhodnotily 

potřeby podpůrných opatření pro žáky. Mezi učiteli a řediteli škol a také mezi širokou veřejností se 
uskutečnila rozsáhlá odborná příprava a zvyšovala informovanost o přínosech inkluzivního 

vzdělávání. Ministerstvo zveřejnilo výzvu podporovanou Evropským sociálním fondem pro školy, 
aby mohly žádat o dodatečné finanční prostředky pro podpůrný personál (jako jsou zvláštní učitelé, 
školní psychologové a poradci) za účelem uplatňování nových právních předpisů. V prvním roce 
provádění reformy z ní měl prospěch pouze omezený počet žáků a bude důležité pečlivé sledování 
jejího vlivu mimo jiné i na segregaci. I když se v rámci projektů podporovaných Evropským 

sociálním fondem budou sbírat údaje o tom, jak reforma formuje vnímání inkluze, dosud neexistuje 
žádná nezávislá studie o jejím vlivu. Dlouhodobý úspěch bude částečně záviset na udržitelném 
vnitrostátním financování podpůrných opatření v běžných školách a také na dobrém systematickém 
počátečním vzdělání a dalším profesním rozvoji učitelů, kteří učí rozmanité skupiny (viz také 
Evropská komise, 2016).  
 

Vnitrostátní míra účasti na předškolním vzdělávání a péči (ECEC) se v roce 2015 zvýšila 
na 88 %, ale pořád je pod 94,8% průměrem EU.  Míra 13,4% účasti dětí mladších 3 let 
zůstává mezi nejnižšími v EU, daleko pod 33% cílem z Barcelony pro rok 2020.5 To však částečně 

odráží nárok na dlouhou rodičovskou dovolenou. Efektivní koordinace pro sladění nabídky a 
poptávky se ztížila, neboť odpovědnost je rozdělena mezi ústřední, regionální a místní úrovně státní 
správy (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, Finanční a ekonomický institut České 
akademie věd, 2016). 

 
Nárok na předškolní vzdělávání a péči se zvyšuje, ale počet míst je i nadále 
nedostačující. Zákon z roku 2016 stanovil minulý rok povinné předškolní vzdělávání a péči pro 
5leté děti a v roce 2017 poskytne nárok na místo pro děti ve věku 4 let, poté v roce 2018 pro děti 
ve věku 3 let a později pro děti ve věku 2 let. Vyhlásil také revidované plány vzdělávání v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče. Znění zákona ve věci nároku na místo pro děti mladší 5 let je však 
nejasné – právo je podmíněno tím, že budou k dispozici místa. Za zajištění míst mají odpovědnost 

obce, často však mají omezené lidské zdroje, aby řešily takové otázky. Nedostatek spolehlivých 
údajů o budoucí výši poptávky po místech ztěžuje zajištění dostatečné nabídky, aby nový zákon 
plně vstoupil v platnost. Podle průzkumu Svazu měst a obcí mohou mít mnohé obce potíže s 

umístěním všech žáků podle nového zákona.6 Česká školní inspekce potvrzuje, že školky nebudou 
připraveny přijmout 2leté děti od roku 2020 (Česká školní inspekce, 2016). Bylo by nutné 
shromáždit údaje o počtu rodičů, kteří hodlají zapsat své děti mladší 5 let, aby se v případě potřeby 

připravila výstavba a rozšíření zařízení. 
Fond pro rozvoj kapacit školek a základních škol bude v letech 2017 a 2018 pokračovat ve 
financování projektů pro zvýšení a modernizaci kapacity v předškolním vzdělávání a vzdělávání na 
základních školách se spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Za účelem podpory dřívějšího návratu matek na trh práce fondy EU pokračují ve spolufinancování 
projektů dětských skupin vytvořených podniky, nevládními organizacemi a jinými poskytovateli, a 
to pod odpovědností Ministerstva práce a sociálních věcí. Nové mikrojesle pro děti ve věku od 6 

měsíců jsou ve zkušební fázi (Evropská komise, 2017). 
 
 
  

                                                
4  Více informací o reformě viz níže rámeček č. 1 a Evropská komise, 2016.  
5  Zdroj: Eurostat, tabulka educ_uoe_enrp07. 
6  https://www.novinky.cz/veda-skoly/421130-povinne-prijimani-deti-do-materskych-skol-obce-potrapi-

nejvic-v-okoli-prahy.html. 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/421130-povinne-prijimani-deti-do-materskych-skol-obce-potrapi-nejvic-v-okoli-prahy.html.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/421130-povinne-prijimani-deti-do-materskych-skol-obce-potrapi-nejvic-v-okoli-prahy.html.
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Rámeček č. 1: Předškolní vzdělávání a péče a nerovnosti ve výsledcích vzdělávání 
 
Nejnovější odhad účasti romských dětí na předškolním vzdělávání a péči ukazuje, že se ho 
účastní přibližně pouze 34 % z nich od věku 4 let (FRA, 2016). Je to problematické vzhledem ke 
kladnému vlivu, který má účast na předškolním vzdělávání a péči na budoucí výsledky 
vzdělávání (OECD, 2016a). Tato nízká míra účasti se vysvětluje ekonomickými důvody, 

nedostatečnou nabídkou, věkem a počtem sourozenců, odlišným stylem výchovy a kulturními 

faktory.7 Změna školského zákona z roku 2016 zahrnuje rozšíření povinného vzdělávání od září 
2017 na poslední rok před zahájením školní docházky s cílem zvýšit celkovou míru účasti a snížit 
nerovnosti. Fondy EU nové kapacity podporují. Uskutečnily se rozsáhlé diskuse o výhodách 
rozšíření povinného vzdělávání v zemi s obecně nízkou účastí na předškolním vzdělávání a péči, 

často z důvodu rozhodnutí rodičů. V některých studiích byl učiněn závěr, že to bude velmi 
nákladné a účast mezi znevýhodněnými skupinami se nezvýší. Zákonné právo zvolit si domácí 

vzdělávání může snížit kladný vliv u těch znevýhodněných rodin, které se pro něj rozhodnou, a 
to jak z hlediska teoretické přípravy pro základní vzdělávání, tak i z hlediska inkluze. Práce s 
rodiči a obcemi je důležitá, aby se optimalizovala skutečná účast znevýhodněných dětí na 
předškolním vzdělávání a péči od co nejranějšího věku. Důležitá jsou rovněž průvodní opatření, 
aby se zajistilo, že rodiny nebudou mít žádné (skryté) finanční náklady spojené s posíláním dětí 
do zařízení předškolního vzdělávání a péče. Evropský sociální fond podporuje projekty, které 
napomáhají účasti sociálně-ekonomicky znevýhodněných dětí na předškolním vzdělávání a péči a 

účasti v neformálních předškolních střediscích v zařízeních podporujících začleňování. Zajišťuje 
se rovněž odborná příprava učitelů, jakož i poskytování informací rodinám, zvyšování 
informovanosti a vzdělávací činnosti pro rodiče. Podporuje se dobrovolná činnost rodičů v těchto 
zařízeních. 
 

 

Míra předčasných odchodů ze vzdělávání byla dosud pod 10,7% průměrem EU a v roce 
2016 se dále zvyšila na 6,6 %. Na rozdíl od nedávného poklesu ve většině zemí EU se míra 
předčasných odchodů ze vzdělávání stále zvyšovala. Začala od nízkých 4,9 % v roce 2010, rychle 
překonala vnitrostátní cíl pro rok 2020 ve výši 5,5 % a během posledních třech let nadále stoupala. 
Odhadovaný podíl romských dětí, které předčasně ukončují školní docházku, zůstává velmi vysoký, 
na 72 %, což značně ovlivňuje jejich budoucí výsledky na trhu práce (FRA, 2016). Tento negativní 
trend a velmi vysoký podíl mezi Romy vyžaduje pečlivé sledování a případně nová preventivní 

opatření, jako je odborná příprava učitelů za účelem identifikace dětí vystavených riziku a pomoci 
předcházet předčasnému ukončování školní docházky prostřednictvím přizpůsobených 
pedagogických metod a práce s dotčenými zúčastněnými stranami. Poslední zvýšení míry lze zčásti 
připisovat rovněž zavedení státních závěrečných zkoušek na středních školách (maturit) (Úřad 
vlády, 2017). Není to však v souladu s analýzou, která ukazuje, že většina studentů předčasně 
ukončujících školní docházku studuje v programech, které nevedou k maturitě, a brzy odchází ze 

školy (Trhlíková, 2012). 
 

 
Rámeček č. 2: Fondy EU na podporu inkluzivního vzdělávání 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v říjnu 2016 druhou výzvu k předkládání 
projektů pro obce zapojené do „Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám“. 

Podporuje inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a napomáhá jeslím a základním 
a středním školám rozšiřovat začleňování jednotlivců. Ve výzvě se zdůrazňují činnosti zvyšování 
informovanosti zaměřené na veřejnost a podporuje se rozvoj platforem a seminářů pro různé 
zúčastněné subjekty z oblasti vzdělávání. Zahrnuje činnosti na podporu studentů v jejich 
přechodu mezi úrovněmi vzdělávání a na zvýšení spolupráce mezi rodinou, pedagogickými 
pracovníky a sociálními a zdravotnickými službami. Na výzvu se vyčleňuje 16,65 milionu EUR. 

 

                                                
7  Čada, K. (2014). Romští žáci v předškolním vzdělání. (Rukopis). 
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4. Investice do vzdělávání a odborné přípravy 

 
Výdaje vládních institucí na vzdělávání jako podíl HDP se v roce 2015 snížily o 0,2 
procentního bodu na 4,9 %, což je průměr EU. Roční výdaje na studenta v roce 2013 byly 
mnohem nižší než průměry OECD na všech úrovních vzdělávání, do značné míry z důvodu nízkých 
platů učitelů (OECD, 2016c). Největší rozdíly byly u studentů základního a terciárního vzdělávání. 

 
I když se platy učitelů v posledních letech zvýšily, zůstávají poměrně velmi nízké. V roce 
2014 byly platy učitelů na základních a středních školách o více než polovinu nižší než platy jiných 
pracovníků s podobnou úrovní vzdělání (OECD, 2016c). Kromě toho růst platu vydělaného v 
průběhu služebního postupu je relativně malý. Graf 1 ukazuje, že podíl „odměňování zaměstnanců“ 

v celkových veřejných výdajích na vzdělávání byl v České republice mnohem nižší než průměr EU. 

V září 2016 se platy učitelů zvýšily o 8 % a zkrátila se doba potřebná k tomu, aby se noví učitelé 
dostali do druhé platové třídy. Od listopadu 2017 vláda znovu zvýšila učitelské platy o 15 % v 
reakci na hrozbu stávkou, zatímco platy pro ostatní zaměstnance veřejného sektoru se zvýšily o 
10 %.   
 
Míry zaměstnanosti absolventů všech úrovní vzdělávání zůstávají vyšší, než je průměr 
EU, s výjimkou pracovníků s nízkou kvalifikací. Pracovníci s nízkou kvalifikací mají velmi 

malou míru zaměstnanosti i přes jejich nízký podíl na českých pracovních silách (s Litvou nejmenší 
v EU). To svědčí o potřebě vynakládat větší úsilí na zvrácení posledního zvýšení předčasného 
ukončování školní docházky a také na prohloubení dovedností populace s nejnižšími úrovněmi 
kvalifikace. 
 
Bude se reformovat financování školního a předškolního vzdělávání a školních družin, 

aby se přešlo z financování založeného na počtu studentů na financování založené na 

celkovém počtu odučených hodin. Tato reforma z roku 2017 bude zahájena v letech 
2018/2019. Cílem je snížení současných regionálních rozdílů v úrovních financování; poskytnutí 
větší stability ve financování škol; přizpůsobení financování a sítí škol regionálním a místním 
specifikám; a zvýšení relevantnosti odborného vzdělávání a přípravy z hlediska trhu práce. Veřejné 
školy přijaly reformu obecně velmi dobře. 
 

Současná úroveň zdrojů nemusí být dostačující pro poslední reformy tak, aby měly v 
příštích letech skutečný dopad. Před všeobecnými volbami na podzim 2017 je budoucí vývoj 
nejistý. Jak předcházející vláda, tak i Poslanecká sněmovna podporují zvýšení finančních 
prostředků na vzdělávání o 1 procentní bod HDP do roku 2020 (Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, 2017). 
 

Graf 2: Veřejné výdaje na vzdělávání podle druhu transakce, 2015 (%) 

 
Pozn.: Údaje za průměr EU jsou prozatímní.  

Zdroj: Vypracování obecných vládních finančních statistik Eurostatu generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) 

(2015). On-line datový kód: gov_10_a_exp 
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5. Modernizace školního vzdělávání 

 
Decentralizace školního vzdělávání zahájená bílou knihou z roku 2001 o vzdělávání 
poskytla příležitosti pro inovace a pro větší účast zúčastněných stran; přinesla rovněž 
potíže spojené s roztříštěnou správou (viz také část 3 výše). Zvýšené odpovědnosti ředitelů 
škol, které byly součástí této reformy, nebyly podpořeny odpovídající odbornou přípravou 

(Evropská komise/EACEA/Eurydice, 2017a). Cílem strategie pro politiku vzdělávání 2020 je zlepšení 
správy. OECD doporučuje hodnotit vedení základních škol důkladným posouzením pokroku školy 
podle základních kritérií jakosti (OECD, 2016d). Činnosti České školní inspekce se řídí čím dál tím 
víc tímto přístupem se zaměřením na pedagogické postupy a spojení mezi vnitřním a vnějším 
hodnocením (Úřad vlády, 2017). Byl zahájen projekt na zlepšení hodnocení podporovaný 

Evropským sociálním fondem, aby se rozšířilo používání „modelu kvalitní školy“ a šířily osvědčené 

školské postupy. 
Jak je uvedeno v části 3, program PISA 2015 ukázal, že úrovně základních dovedností se blíží 
průměru OECD v matematice a přírodních vědách, jsou však pod průměrem ve čtení. Studie trendů 
matematického a přírodovědného vzdělávání 2015, TIMSS (IEA, 2015), potvrdila u žáků čtvrté 
třídy zlepšení výsledků zaznamenané již v roce 2011, přičemž výsledky v přírodních vědách se 
zlepšují a jsou nadprůměrné. To by nasvědčovalo tomu, že poslední zlepšení v základních 
dovednostech ve čtvrté třídě nejsou v této fázi potvrzena u žáků ve věku 15 let testovaných v 

programu PISA (viz část 3 výše).  
 
Atraktivita pedagogické činnosti a její prestiž zůstává nízká. Podle střediska Cedefop (2016) 
„studium na pedagogické fakultě je druhou volbou pro ty, kteří neudělali přijímací zkoušky na jiné 
studijní obory“ (viz také část 3 výše). Pedagogičtí pracovníci stárnou. Demografické projekce 
ukazují, že v nadcházejících letech nastoupí do základního a nižšího sekundárního vzdělávání více 

dětí. Systém obsahuje velký podíl starších učitelů (viz níže graf 2), takže je nutné přijmout více 

nových učitelů. Průzkum mezi absolventy středních škol ukázal, že pouze čtvrtina těch, kteří se 
přihlásí ke studiu na pedagogických školách, je rozhodnuta učit, a to většinou z důvodu nízkých 
platů. Pouze 40 % absolventů pedagogických fakult začne učit, zatímco velká část mladých učitelů 
z tohoto povolání odchází brzy potom, co do něj nastoupí (Česká škola, 2017). Kromě toho existuji 
rizika týkající se kvality výuky: průzkum mezi studenty vyššího sekundárního vzdělávání ukázal, že 
ti, kteří se hodlají přihlásit ke studiu na pedagogických školách, patří mezi jedince dosahující 

nejnižší výsledky v testu obecných studijních předpokladů (SCIO). 
 
Dlouho očekávaný nový kariérní řád pro učitele měl být přijat v roce 2017, ale právní 
postup nebyl dokončen. Cílem nového systému by mělo být zlepšení kvality výuky a zvýšení 
atraktivity povolání (Evropská komise, 2016). V případě jeho přijetí bude spojovat další profesní 
rozvoj, kariéru a odměňování. Noví učitelé budou mít přínos ze systematické podpory – Česká 
republika patřila dřív mezi několik málo členských států bez strukturovaného programu zaškolování 

nových učitelů. Pomohl by snížit vysoký podíl těch, kteří předčasně odcházejí z této profese. 
Učitelé, kteří plní specializované úkoly, např. koordinátoři interního hodnocení školy nebo poradci 
pro další profesní rozvoj, budou finančně odměňováni.  
 
První nová unifikovaná přijímací zkouška na vyšší střední školy se v plném rozsahu uskutečnila v 
roce 2017. Jejím cílem je zvýšit kvalitu ve vzdělávání a podporuje ji řada zúčastněných stran (viz 
také Evropská komise, 2016). Určité obavy zúčastněných stran z nové zkoušky by však mohly 

brzdit začlenění a snížit autonomii škol v učebních osnovách. 
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Graf 3: Počet učitelů podle věkové skupiny a úrovně vzdělávání v roce 2015 
 

 
 

Zdroj: Eurostat (2015). On-line datový kód: educ_uoe_perp01. 
 

6. Modernizace vysokoškolského vzdělávání 

 
Míra dosahování terciárního vzdělání nadále rychle rostla, v roce 2016 dosáhla 32,8 % a 
překonala vnitrostátní cíl pro rok 2020, jenž je stanoven na 32 %. Rozdíl oproti 39,1% 
průměru EU se zmenšil. Podíl absolventů studia s krátkými cykly nebo absolventů s bakalářským 
diplomem zůstává relativně malý. Terciární vzdělávání se velmi vyplatí z hlediska zaměstnanosti a 
platů. Míra zaměstnanosti absolventů vysokoškolského vzdělávání ve výši 86,3 % patří mezi 

nejvyšší v EU a Češi s vysokoškolským vzděláním vydělávají v průměru téměř dvakrát více než ti, 
kteří mají pouze vyšší střední vzdělání (OECD, 2016c). 
Poměr studentů k učitelům a akademickým pracovníkům patří ve vysokoškolském vzdělávání mezi 
nejvyšší v EU.8 Míra dokončení bakalářského studia nebo rovnocenných programů zůstává nízká, a 
to na úrovni 37 %. 
Ministerstvo školství uskutečňuje průzkumy sledování absolventů ad hoc. 

 

Česká republika v současné době provádí reformu vysokoškolského vzdělávání z roku 
2016. Cílem je zvýšit normy akreditace a vnitřní zabezpečování jakosti a poskytnout více 
autonomie institucím, které mají fungující systém vnitřního zabezpečování jakosti. Byl zřízen nový 
nezávislý Národní akreditační úřad a byly stanoveny nové normy akreditace. Tento úřad hodlá 
zapojit studenty do hodnocení studijních programů a do postupu akreditace. 
 
Opatření na zvýšení grantů pro studenty, kteří je potřebují, a počet profesně zaměřených 

programů pravděpodobně podpoří větší sociální rozmanitost studentů terciárního 
vzdělávání a dále zvýší míru jeho dosažení. Dalším cílem reformy je podporovat diverzifikaci 
nabízených programů, které rozšiřují profesně zaměřené programy. Bude to zahrnovat změnu 
systému financování, aby byly odměňovány instituce s různými profily (Úřad vlády, 2017). Sociální 
stipendium dostává v současné době méně než 1 % studentů, zatímco 13 % pobírá stipendium 
založené na výsledcích (Evropská komise//EACEA/Eurydice, 2016). 

 

                                                
8  Zdroj: Eurostat, tabulka educ_uoe_perp04. 
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7. Modernizace odborného vzdělávání a přípravy a 
podpora vzdělávání dospělých 

 
Podíl studentů vyššího sekundárního vzdělávání na odborném vzdělávání a přípravě 
(VET) v roce 2015 byl 73,2 %, což je nejvyšší v EU (kde je průměr 47,3 %), a v roce 
2016 bylo zaměstnáno 87,2 % čerstvých absolventů odborného vzdělávání a přípravy, 
což je značně nad průměrem EU (75 %). Účast dospělých na vzdělávání se v roce 2016 mírně 
zvýšila, zůstala však pod 10,8% průměrem EU. Ačkoli míra nezaměstnanosti je nejnižší v EU, 

analýza Ministerstva práce a sociálních věcí poukazuje na nesoulad mezi poptávkou a nabídkou 
dovedností, přičemž v některých odvětvích a profesích je nedostatek vhodných pracovníků a v 

jiných přebytek. 
 
Strategie politiky vzdělávání do roku 2020 předpokládá podporu partnerství mezi 
školami a zaměstnavateli. Cílem je usnadnit přechod absolventů ze školy na trh práce, zvýšit 
podíl studentů v profesně zaměřených programech na terciární úrovni a rozšířit nabídku dalšího 

odborného vzdělávání a odborné přípravy pro dospělé.  Od roku 2016 existuje standardní postup 
pro smluvní vztahy mezi zaměstnavateli a studenty odborného vzdělávání s cílem podpořit 
zaměstnavatele, aby v praktické odborné přípravě zabezpečovali normy jakosti.  
 
Dalšímu odbornému vzdělávání a odborné přípravě se věnuje větší pozornost, aby se zajistil 
dostatek příležitostí pro rekvalifikaci lidí v produktivním věku. Vnitrostátní normy odborné 

kvalifikace se staly referenčním bodem pro programy akreditace dalšího odborného vzdělávání a 
přípravy a nábor kvalifikovaných zaměstnanců v povoláních, která se potýkají s nedostatky v 
oblasti dovedností. Odvětvové rady zajistily příspěvek od zaměstnavatelů, zmapovaly osvědčení 

zaměřená na trh práce a nezařazená do národní soustavy kvalifikací a pomohly zpracovat návrh na 
uznávání získaných dovedností a dovedností certifikovaných mimo registr kvalifikací.   
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9. Příloha I. Zdroje hlavních ukazatelů 

 

Ukazatel On-line datový kód Eurostatu 

Osoby předčasně ukončující vzdělávání a odbornou přípravu edat_lfse_02 + edat_lfse_14 

Dosažené terciární vzdělání edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Předškolní vzdělávání a péče educ_uoe_enra10 + tps00179 

Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů edat_lfse_24  

Účast dospělých na vzdělávání  trng_lfse_03 

Veřejné výdaje na vzdělávání jako procento HDP gov_10a_exp 

Výdaje na veřejné a soukromé instituce na studenta educ_uoe_fini04 

Vzdělávací mobilita educ_uoe_mobg03 

 

 

10. Příloha II. Struktura vzdělávacího systému 

Věk studentů                                                                                                              Délka programu (let) 

 

 

Zdroj: Evropská komise/EACEA/Eurydice, 2016. Struktura evropských vzdělávacích systémů 2016/2017: Schématické 

diagramy. Fakta a čísla Eurydice. Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie. 

 

 
Připomínky a dotazy k této zprávě vítáme. Zasílejte je e-mailem na adresu: 
Christèle DUVIEUSART 
christele.duvieusart@ec.europa.eu 
nebo 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-383444_QID_-13843DDF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;C_BIRTH,L,Z,2;AGE,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383444INDICATORS,OBS_FLAG;DS-383444SEX,T;DS-383444C_BIRTH,NAT;DS-383444WSTATUS,POP;DS-383444UNIT,PC;DS-383444AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=C-BIRTH_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_4010DA9_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805WSTATUS,POP;DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-591613_QID_-15A2C03_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;ISCED11,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-591613SEX,T;DS-591613UNIT,PC;DS-591613ISCED11,ED5-8;DS-591613INDICATORS,OBS_FLAG;DS-591613AGE,Y30-34;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-383440_QID_-20E05EC3_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SEX,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;C_BIRTH,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383440UNIT,PC;DS-383440AGE,Y15-64;DS-383440C_BIRTH,FOR;DS-383440SEX,T;DS-383440INDICATORS,OBS_FLAG;DS-383440ISCED11,ED5-8;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=C-BIRTH_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-541183_QID_641388EF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-541183UNIT,PC;DS-541183INDICATORS,OBS_FLAG;DS-541183SEX,T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=SEX_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00179&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-241548_QID_-1374C123_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;DURATION,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;AGE,L,Z,2;SEX,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-241548AGE,Y20-34;DS-241548ISCED11,ED3_4GEN;DS-241548SEX,T;DS-241548DURATION,Y1-3;DS-241548INDICATORS,OBS_FLAG;DS-241548UNIT,PC;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=DURATION_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108839_QID_12F5F0C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108839ISCED11,TOTAL;DS-108839UNIT,PC;DS-108839INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108839SEX,T;DS-108839AGE,Y25-64;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_165664C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,PC_GDP;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197NA_ITEM,TE;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=SECTOR_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName7=COFOG99_1_2_-1_2&sortR=ASC_-1_FIRST&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-555266_QID_-1947A001_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-555266SECTOR,TOT_SEC;DS-555266ISCED11,ED5-8;DS-555266INDICATORS,OBS_FLAG;DS-555266UNIT,PPS;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=SECTOR_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-609020_QID_-2B29F98B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-609020SEX,T;DS-609020ISCED11,ED5-8;DS-609020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-609020UNIT,PC;DS-609020PARTNER,EUR;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Shrnutí  

Hlavní poznatky analýzy jednotlivých zemí 
Hlavním tématem letošního Monitoru je nerovnost ve vzdělávání a důležitá úloha, kterou 

vzdělávání hraje ve vytváření spravedlivější společnosti. Hlavním zdrojem nových údajů je test 
15letých žáků PISA 20159, kterého se poprvé zúčastnily všechny členské státy EU. Program PISA 
se svými bohatými informacemi o prostředí testovaných žáků poskytuje jedinečné náhledy na vliv, 
který mají sociálně-ekonomické poměry, rodiny migrantů a pohlaví na dosažení referenční úrovně 
EU, pokud jde o slabý výsledek ve čtení, matematice a přírodních vědách. 

Téma spravedlnosti a sociální soudržnosti je rovněž velmi výrazné v podávání zpráv o ostatních 
cílech EU do roku 2020 týkajících se vzdělávání (část 2); tyto cíle se týkají: 

- osob předčasně odcházejících ze vzdělávání, 

- dosažení terciárního vzdělání, 

- účasti na předškolním vzdělávání a péči, 

- míry zaměstnanosti čerstvých absolventů,  

- účasti dospělých osob na vzdělávání. 

Část 3 Monitoru čerpá z posledních politických iniciativ Komise a poskytuje analytický základ pro 

rozvoj škol, pro dosažení excelence ve výuce a pro program vysokoškolského vzdělávání. 

 

Nerovnost zůstává pro Evropu výzvou 

 
Nerovnost se v širokém měřítku považuje za hrozbu pro sociální soudržnost a dlouhodobou 

prosperitu našich společností. Veřejná diskuse o sociální spravedlnosti se v důsledku finanční krize 
v roce 2008 zintenzivnila. 

Jedním z hlavních charakteristických znaků nerovnosti je její mezigenerační přenos nebo vliv 
sociálně-ekonomického postavení rodičů na dosažení vzdělání, profesní postavení, příjem nebo 
zdraví jejich dětí. Vzdělávací systémy mají hrát zvláštní roli ve vytváření spravedlivější společnosti 
poskytováním rovných příležitostí pro všechny bez ohledu na jejich zázemí. Poskytování rovných 
příležitostí dětem a mládeži je efektivnější, když je spojeno se skutečnou podporou pro rodiče a 

rodiny. 

Existuje silná souvislost mezi dosaženým vzděláním a výsledky v sociální oblasti. U lidí, kteří mají 

pouze základní vzdělání, je téměř třikrát pravděpodobnější, že budou žít v chudobě nebo sociálním 
vyloučení, než u lidí s terciárním vzděláním. V roce 2016 bylo zaměstnáno pouze 44,0 % mladých 
lidí (ve věkové skupině 18–24 let), kteří ukončili školu na nižší úrovni, než je vyšší sekundární 
vzdělání. A v celkové skladbě obyvatelstva (ve věkové skupině 15–64 let) převažuje 
nezaměstnanost mnohem více u těch, kteří mají pouze základní vzdělání (16,6 %), než u těch, 

kteří mají terciární vzdělání (5,1 %). Kromě toho vyšší podíl lidí s terciárním vzděláním (80,4 %, 
podle údajů z roku 2015) vnímá své zdraví jako „dobré nebo velmi dobré“, zatímco tato míra byla 
mnohem menší u těch, kteří měli pouze základní vzdělání (53,8 %)10. Střední délka života také 
roste v souladu s úrovní vzdělání: výhoda vzdělání mezi nízko kvalifikovanými a vysoce 
kvalifikovanými může činit až 10 let (údaje za rok 2015). 

 

                                                
9  PISA je Program OECD pro mezinárodní hodnocení žáků. 
10  Je však třeba uvést, že v této nerovnosti také hraje roli vliv věku, jelikož lidé s nižším dosaženým 

vzděláním jsou obvykle starší, neboť v posledních desetiletích se vzdělání zvýšilo. 
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Obrázek 1 — Podíl osob ve věku od 18 let „ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením“ podle úrovně dosaženého vzdělání, EU-28, 2015 

 
Legenda: (i) nahoře, osoby s úrovní ISCED 0–2 (max. nižší sekundární vzdělání); (ii) uprostřed, osoby s úrovní ISCED 3–4 

(postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního); (iii) dole, osoby s úrovní ISCED 5–8 (terciární vzdělání). 

 

Existují dostatečné důkazy, které vyplývají zejména z testů PISA konaných každé 3 roky, že děti z 
méně privilegovaných sociálních poměrů mají horší výsledky ve škole než jejich vrstevníci 

vyrůstající v lepších podmínkách. Rozdíl v podílu dětí se slabými výsledky v hodnocení PISA mezi 

žáky od nejnižšího po nejvyšší 25% segment indexu sociálně-ekonomického a kulturního 
postavení PISA (ESCS) je velmi nápadný. Až 33,8 % žáků z nejnižšího 25% segmentu 
nedosahuje základní úrovně způsobilosti v přírodních vědách, zatímco v nejvyšším 25% segmentu 
indexu ESCS nedosahuje této úrovně pouze 7,6 % žáků. Za těmito souhrnými údaji EU se však 
skrývají značné rozdíly mezi členskými státy a v jejich rámci. Podrobně se dále analyzují v 

Monitoru.  

 
Obrázek 2 — Osoby, které nedosahují dobré výsledky v přírodních vědách v nejnižších a 
nejvyšších kvartilech indexu ekonomického, sociálního a kulturního postavení (ESCS) 

PISA, 2015 

 
Legenda: % osob, které nedosahují v hodnocení PISA dobré výsledky v přírodních vědách v nejnižších (levý sloupec) a 

nejvyšších kvartilech indexu ESCS PISA.  
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I když vzdělání hraje klíčovou roli v integraci migrantů, jejich situace je z hlediska dosaženého 
vzdělání ve srovnání s žáky narozenými v tuzemsku i nadále nevýhodná. V roce 2016 mělo 33,9 % 
obyvatelstva nenarozeného v EU ve věku od 30 do 34 let nízkou kvalifikaci (tj. měli nižší 

sekundární vzdělání nebo ještě nižší), což je o 19,1 procentního bodu (pb) více než u populace 
narozené v tuzemsku. Kromě toho lidé přistěhovaleckého původu pocházející ze zemí mimo EU 
často kumulují současně několik nevýhod, např. mají chudé rodiče nebo rodiče s nízkou mírou 
dovedností, nemluví doma místním jazykem, mají omezený přístup ke kulturním zdrojům a trpí 
izolací a špatnými sociálními sítěmi v hostitelské zemi. Mladí lidé z rodin migrantů jsou rovněž 
vystaveni většímu riziku, že budou dosahovat slabých výsledků ve škole a předčasně ukončí školní 
docházku. 

Obecněji řečeno, žáci přistěhovaleckého původu, tj. buď narození mimo zemi (tj. v jiném členském 

státě EU nebo mimo EU), nebo s rodiči narozenými v jiné zemi mají problémy s učením, jak 
dokazují jejich značně horší výsledky ve vzdělávání a v dosaženém vzdělání ve srovnání s domácím 
obyvatelstvem. 

 
Obrázek 3 — Žáci se slabými výsledky v přírodních vědách podle přistěhovaleckého 

prostředí11, 2015 

 
Legenda: zleva doprava, osoby které nejsou migranty, migranti první generace a studenti z řad přistěhovalců druhé generace. 

Vysvětlující poznámka: procenta ukazují vážené průměry vybraných členských států EU, kde přistěhovalci druhé generace tvoří 

více než 3 % studentů, kteří se zúčastnili testů PISA 2015. 

 

Dobré vzdělávací systémy vyžadují příslušné investice. Celkově vzato se členským státům EU 
podařilo dále zotavit z poslední finanční krize a mírně zvýšily výdaje na vzdělávání jako podíl 
celkových veřejných výdajů. Průměrný podíl výdajů na vzdělávání ve veřejných výdajích EU v roce 
2015 činil 10,3 %, což odpovídá 716 miliardám EUR. Vzdělávání zůstává čtvrtou největší položkou 
veřejných výdajů po sociální ochraně, zdravotnictví a všeobecných veřejných službách. Poměr 

výdajů na vzdělávání k HDP v zemích EU-28 činil v roce 2015 4,9 %. V posledních letech tento 
poměr stagnoval. 

                                                
11  Definici studentů z řad přistěhovalců v PISA viz rámeček I.7.1, kapitola 7, díl I, str. 243, PISA 2015: 

„studenti, kteří nepocházejí z řad přistěhovalců, jsou studenti, jejichž matka nebo otec (nebo oba) se 
narodili v zemi nebo ekonomice, kde dělali test PISA, bez ohledu na to, zda se student narodil v této zemi 
nebo ekonomice; studenti z řad přistěhovalců jsou studenti, jejichž matka a otec se oba narodili v jiné 
zemi/ekonomice, než je ta, kde student dělal test PISA; první generace studentů [z řad přistěhovalců] 
jsou studenti narození v cizí zemi, jejichž oba rodiče se rovněž narodili v cizí zemi; druhá generace 
studentů [z řad přistěhovalců] jsou studenti narození v zemi/ekonomice, kde dělali test PISA, a jejichž oba 
rodiče se narodili v cizí zemi“. 
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Obrázek 4 — Průměrné veřejné výdaje EU-28 na vzdělávání, všeobecné veřejné služby, 
zdravotnictví a sociální ochranu jako procento celkových veřejných výdajů, 2016 

 
Legenda: zleva doprava, vzdělávání, všeobecné veřejné služby, zdravotnictví a sociální ochrana.  

 

 

Pokrok v plnění cílů pro rok 2020 

Tak jako v předcházejících letech dosahovala EU v roce 2016 i nadále velkého pokroku, pokud jde o 

osoby předčasně odcházející ze vzdělávání. Se současným podílem 10,7 % se EU pomalu blíží 
k hlavnímu cíli strategie Evropa 2020 dosáhnout hodoty nižší než 10 %. Avšak procento u žáků 
narozených v cizí zemi zůstává mnohem vyšší (19,7 %). 

 

EU dosáhla rovněž mírného pokroku v plnění hlavního cíle ohledně dosahování terciárního 
vzdělání. Po dosažení 39,1 % je teď na dosah i cíl roku 2020 ve výši 40 %. 

Cíle ohledně účasti věkové skupiny starší 4 let na předškolním vzdělávání a péči bylo prakticky 
dosaženo, přičemž EU dosáhla 94,8 %. Logickým navazujícím krokem by bylo zajištění vysoké 
kvality a dostupnosti zařízení denní péče a také rozšíření účasti mezi dětmi mladšími 3 let, aby se 
splnil cíl 33 %. 

Na druhé straně cíl týkající se studentů se slabými výsledky ve čtení, matematice a 

přírodních vědách podle měření v průzkumu PISA 2015 zaznamenal ve srovnání s průzkumem z 
roku 2012 neúspěch, což činí diskusi o tom, jak se musí školy a výuka zlepšit, ještě aktuálnější. 

Podíl 15letých žáků, kteří nedosáhli základní úrovně odborné způsobilosti v přírodních vědách, činil 
20,6 %, v roce 2012 to bylo 16,6 %. 

Hodnota ohledně cíle, který se týká míry zaměstnanosti čerstvých absolventů, se dále 
zotavuje z krize roku 2008 a od předchozího roku se mírně zlepšila a činí teď 78,2 %, což není 
daleko od cílové hodnoty 82 %. Rozdíly mezi typy absolventů jsou však značné: podíl absolventů, 
kteří dosáhli terciárního vzdělání, překročil cíl (82,8 %), zatímco studenti, který ukončili všeobecné 
vyšší a postsekundární vzdělání, zůstali pozadu s 10,2 procentními body (72,6 %). I když se EU 

více přiblížila k cíli, měla by diskuse zahrnovat rovněž otázku, nakolik dovednosti, které mají 
pracovníci, odpovídají pracovním místům. Nesoulad je nadále vysoký, zejména mezi absolventy 
bakalářského studia. Je to motivace pro pedagogy, aby přezkoumali učební osnovy a normy 
vzdělávání, a pro studenty, aby přezkoumali svou volbu studijního oboru. 
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Obrázek 5 – Nesoulad mezi dosaženým vzděláním  
a povoláním, 2016 

 
Legenda: podíl lidí (ve věku 25–44 let) s vysokoškolským diplomem (nahoře), bakalářským (uprostřed) a magisterským 

diplomem (dole), kteří mají povolání, jež tradičně vyžaduje nižší úroveň vzdělání.  

 

Pokud jde o účast dospělých na vzdělávání, od roku 2015 nebylo dosaženo prakticky žádného 
pokroku. Zdá se, že s 10,8 % je EU daleko od umírněného cíle 15 % účasti dospělých na formálním 
nebo neformálním vzdělávání a odborné přípravě. 

Druhá část 1. dílu Monitoru obsahuje podrobné sociálně-demografické členění, vývoj pokroku v 
čase směrem k výše uvedeným měřítkům a přezkoumání rozdílů mezi členskými státy. 

 

K vysoce kvalitnímu vzdělávání pro všechny 

Zhoršení posledních výsledků testu PISA v základních schopnostech ve spojení s rychlým 
technologickým pokrokem a globalizací vytvořilo kontext pro diskusi o tom, jak modernizovat 
předškolní zařízení denní péče, školy a univerzity. Uvedené reformy se v tomto Monitoru budou 

dále analyzovat na třech úrovních: 
1. Školy, učitelé a správa: jak mohou školy lépe reagovat na měnící se povahu základních 

dovedností potřebných v moderním světě, např. rostoucí význam informačních a 
komunikačních technologií a mnohojazyčnost? 

2. Jak může Evropa pomoci svým stárnoucím lidem, většinou ženám a často ekonomicky 
slabým pedagogům, aby změnili moderní technologie na aktiva, učili, jak působit v 
multikulturním prostředí, a pomohli předcházet radikalizaci znevýhodněných mladých lidí? 

3. Zvýšení účasti škol užším zapojením rodičů, místní komunity a jiných zúčastněných stran 
se považuje za nezbytnou součást modernizace vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny. 

 
 
Je třeba poznamenat, že dívky v testech PISA obvykle dosahují lepších výsledků než chlapci (ačkoli 
rozdíl se od roku 2012 snížil), a mezi těmi, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávání, je méně dívek 

než chlapců. 
Ženy tvoří pouze 27 % absolventů technických oborů, ale převládají (67 %) mezi absolventy 
humanitních oborů. Tento poměr se odráží ve vědeckých profesích, kde ženy s 20,2% tvoří 
menšinu. 
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Obrázek 6 — Procento žen mezi absolventy 
 technických a humanitních oborů, 2015 

 
Legenda: (i) levý sloupec, technické vědy, výroba a stavebnictví; (ii) pravý sloupec, umění a humanitní vědy.  

 

Hlavní poznatky analýzy jednotlivých zemí 
2. díl Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2017 obsahuje dvacet osm zpráv jednotlivých zemí a 

lze je najít na internetu (ec.europa.eu/education/monitor). Ve zprávách jednotlivých zemí se 

dodržuje podobná struktura jako v 1. dílu, ale mezinárodní analýza se doplňuje o údaje o 
jednotlivých zemích a informace o politických opatřeních a nejnovějších reformách. 
 
Rakousko Rakousko provádí program reforem dohodnutý v roce 2015: balíček týkající se 

autonomie a správy škol a středních škol byl přijat v červenci 2017. I když míra 
předčasných odchodů ze vzdělávání se v roce 2016 dále značně snížila pod 

evropský cíl, výsledky v základních dovednostech se v mezinárodním testování 
nezlepšily. Nová strategie sociální dimenze vysokoškolského vzdělávání je 
důležitým prvkem v novém rámci financování univerzit z veřejných zdrojů. 
Rakousko bude muset během příštího desetiletí nahradit kolem poloviny svých 
pedagogů. Bude to vyžadovat získání a odbornou přípravu dostatečného počtu 
studentů pedagogických škol, ale poskytne to rovněž příležitost inovovat 
pedagogiku. Rakousko má krátký cyklus jedinečný svým silným profesně 

zaměřeným terciárním vzděláváním, kromě jiného i v přírodních vědách, 

technologii, inženýrství a matematice. Potřebuje však víc absolventů 
doktorandského studia, aby dokázalo dále plnit cíl stát se přední zemí z 
hlediska inovací. 
 

Belgie Významné školské reformy jsou v počátečním stadiu: bude potřebná trvalá 

politická angažovanost. Belgie dosáhla vnitrostátního cíle v oblasti předčasných 
odchodů ze vzdělávání. Provádějí se opatření pro další snížení počtu osob, kteří 
ukončují školní docházku s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace. Problém 
rovného přístupu ke vzdělání je závažný, přičemž program PISA ukazuje 
nadprůměrně nedostatečné výsledky spojené se sociálně-ekonomickým 
postavením a rodinným prostředím migrantů. Tento problém by se mohl 
prohloubit, protože k nárůstu počtu žáků bude docházet především ve 

znevýhodněných skupinách. Nová školní správa a opatření zabezpečování 
jakosti by měly pomoci lépe spojit autonomii a odpovědnost a snížit nerovnosti 

mezi školami. Trvalý profesní rozvoj učitelů se musí zlepšit. Počet osob s 
dosaženým terciárním vzděláním je vysoký, ale s rostoucím počtem studentů je 
systém pod tlakem. Iniciativy se snaží řešit nízké počty absolventů v oblasti 
přírodních věd a technologie a rozdíly mezi muži a ženami. 
 

Bulharsko Bulharsko se více zaměřuje na inkluzivní vzdělávání. Orgány plánují revidovat 
model financování ve školním vzdělávání, aby se podpořilo zlepšení v oblasti 
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rovnosti (uvolněním dalších prostředků znevýhodněným školám) a kvalita. 
Slabé výsledky v základních dovednostech měřené programem PISA jsou i 
nadále jedny z nejvyšších v EU. Je to z důvodu spojení faktorů vzdělávání a 

problémů rovného přístupu k němu. Orgány začaly uplatňovat nový přístup s 
cílem řešit předčasné odchody ze vzdělávání. Začleňování Romů do 
vzdělávacího systému je i nadále problematické stejně jako jejich školní 
segregace ve vzdělávání. Bulharsko usiluje o značný nárůst platů, aby se 
zvýšila atraktivita učitelského povolání a čelilo rychlému stárnutí učitelů. 
Financování vysokoškolského vzdělávání založené na výkonnosti se snaží řešit 
problémy kvality a relevantnosti pro trh práce. Bulharsko vyvíjí úsilí, aby 

zlepšilo kvalitu odborného vzdělávání a přípravy. 
 

Kypr Podíl 15letých studentů se slabými výsledky je poměrně vysoký. Kypr se řadí 
na poslední místo v EU v oblasti přírodních věd a matematiky. Rozdíly mezi 
ženami a muži ve způsobilosti číst je největší v EU. Míra dosaženého terciárního 
vzdělání je jedna z nejvyšších v EU, ale úrovně zaměstnanosti absolventů 
terciárního vzdělávání jsou podprůměrné, zatímco podíl těch, kteří pracují na 

pracovních místech nevyžadujících absolvování vysoké školy, je nejvyšší v EU. 
Nehledě na značně zlepšené úrovně zaměstnanosti mezi absolventy odborného 
vzdělávání a přípravy musí opatření ke zvýšení přitažlivosti odborného 
vzdělávání a přípravy teprve přinést ovoce nebo zvrátit velmi nízké úrovně 
účasti. Modernizace školního vzdělávání pokročila v oblastech dalšího 
odborného rozvoje učitelů a jejich uvádění do funkce, ale zaostává v hodnocení 

škol a učitelů. Předčasný odchod ze vzdělávání a slabé výsledky rizikových 
studentů se řeší opatřeními specializované podpory ve školách. 
 

Česká 
republika 

Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů je velmi vysoká. Nerovnosti ve 
výsledcích vzdělávání spojené se sociálně-ekonomickými poměry jsou závažné 
a postihují zejména romskou populaci. Podíl studentů se slabými výsledky v 
základních dovednostech se výrazně zvýšil, a to zejména v přírodních vědách. 

Platy učitelů zůstávají relativně nízké a pedagogové stárnou, což vyžaduje 
opatření ke zvýšení atraktivnosti tohoto povolání pro talentované mladé lidi. 
Podíl osob s dosaženým terciárním vzděláním stále rychle narůstá a začala se 
provádět dlouho očekávaná reforma vysokoškolského vzdělávání. 
 

Německo Výsledky 15letých studentů v přírodních vědách, matematice a čtení jsou 
celkově stabilní, jsou však nadále mnohem horší u studentů přistěhovaleckého 

původu. Vliv sociálně-ekonomických faktorů na výsledky vzdělávání se snížil, je 
však pořád významný. Veřejné výdaje na vzdělávání jsou i nadále pod 
průměrem EU. Finanční plánovaní se bude potýkat s konkrétními problémy, 

včetně demografických změn, školní infrastruktury, jmenování učitelů do 
funkce, integrace uprchlíků a začleňování studentů se zvláštními potřebami. 
Téměř všechny děti ve věkové skupině čtyř až šesti let se účastní předškolního 

vzdělávání. Zvýšení nabídky a kvality předškolního vzdělávání a péče je 
prioritou. Bylo vynaloženo značné úsilí na integraci uprchlíků na všech úrovních 
vzdělávání. V některých regionech však existují potíže v jejich přidělování do 
vhodných škol. Počty přihlášených do terciárního vzdělávání a míry jeho 
dosažení se zvyšují. Zdá se, že odborné vzdělávání a příprava je pro mladé 
Němce méně atraktivní nehledě na skutečnost, že vyhlídky na zaměstnání 
absolventů odborného vzdělávání a přípravy jsou i nadále velmi dobré. 

 
Dánsko Dánské vzdělávání spojuje dosažení velkého úspěchu s dobrými úrovněmi 

rovného přístupu ke vzdělání a zaměřením na dobré životní podmínky studentů. 
Míra studentů s dobrými výsledky je však nižší než v jiných severských zemích. 

Reforma odborného vzdělávání a přípravy z roku 2015 zjednodušila studia a 
měla určitý počáteční kladný vliv, například na přechod na vysokoškolské 
vzdělávání. Ale hlavními výzvami zůstává snížení míry předčasného ukončování 

školní docházky a získání nových studentů ze základní školy. Provádí se 
reforma povinné školní docházky (Folkeskole) z roku 2014. Reforma vyššího 
sekundárního vzdělávání bude zahájena v letech 2017/2018. Rozpočty 
veřejného vzdělávání byly sníženy, Dánsko však zůstává největším investorem 
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do vzdělávání v EU. Počet studentů terciárního vzdělávání se od roku 2008 
zdvojnásobil. Vedlo to k zaměření pozornosti na to, jak lépe zvládat toky 
studentů a urychlit ukončení školy. Přechod ze studia do práce je poměrně 

pomalý. 
 

Estonsko Estonsko má dobře fungující školský systém. Nedostatečné výsledky jsou řídké, 
pokud jde o základní dovednosti a vliv sociálně-ekonomického postavení na 
výsledky studentů. Předčasné ukončování školní docházky zůstává výzvou s 
výraznými rozdíly mezi ženami a muži a geografickými rozdíly. Účast na 
předškolním vzdělávání a péči zůstává pod průměrem EU. Platy učitelů se 

značně zvýšily a mají se dále zvyšovat, aby se výuka stala atraktivnější a čelila 
stárnutí pedagogů. Míra dosažení terciárního vzdělání je vysoká a stále roste, 

ale rozdíly mezi ženami a muži přetrvávají. Model financování pro univerzity byl 
revidován se zaměřením na stabilitu zdrojů a dokončení studií v plánované 
době. Cílem průzkumů trhu práce a dovedností je předvídat budoucí trendy a 
zavádět změny do systému vzdělávání a odborné přípravy a podpořit tím 
změny v ekonomice. 

 
Řecko Podíl studentů se slabými výsledky v přírodních vědách, matematice a čtení 

měřenými programem PISA 2015 je nad průměrem EU a zvlášť vysoký je mezi 
studenty přistěhovaleckého původu. Výsledky studentů silně ovlivňuje pohlaví a 
sociálně-ekonomické postavení. Míra dosažení terciárního vzdělání je vysoká, 
ale míra zaměstnanosti čerstvých absolventů zůstává nízká a přetrvává 

makroekonomický nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, 
který vede ke značnému odlivu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Cílem 
nových politických opatření je zvýšit kvalitu školního vzdělávání, ale zdá se, že 

snahy o dosažení větší autonomie a efektivnosti nejsou dostatečné. Řecko 
vyvíjí značné úsilí zaměřené na poskytování vzdělání dětem uprchlíků, ale řada 
problémů přetrvává, pokud jde o jejich integraci do běžného vzdělávání. 
Reforma odborného vzdělávání a přípravy pokračuje, existuje však prostor pro 

další zvýšení jeho atraktivnosti a posílení účasti. 
 

Španělsko Španělský parlament uskutečňuje předem konzultace se zúčastněnými stranami 
o připravovaných návrzích na sociální a politickou vnitrostátní dohodu o 
vzdělávání, která by stanovila podmínky pro dlouhodobou reformu vzdělávání. 
Tyto návrhy způsobily odklad některých částí zákona zaměřeného na zvýšení 
kvality vzdělávání a jiných dosud projednávaných reforem. Schopnosti studentů 

měřené programem PISA 2015 jsou stabilní přibližně na průměru EU a míra 
předčasných odchodů ze vzdělávání se dále snižuje. Značné rozdíly mezi 
regiony však ukazují, že pokrok v celé zemi není rovnoměrný. Zvýšení náboru 

učitelů by mělo pomoci řešit vysoké úrovně dočasných zaměstnanců ve 
školách, zatímco reforma učitelského povolání je jedním z hlavních 
charakteristických znaků budoucí dohody. Ministerstvo vzdělávání, kultury a 

sportu vynakládá značné úsilí na prevenci násilí a šikany ve školách. Počet 
zápisů na vysoké školy dále klesá, nabídka vzdělávání je velmi široká a 
neodpovídá plně trhu pracovních míst. Spolupráce mezi univerzitami a podniky 
se v oblasti výzkumu a inovací zlepšila, musí však ještě řešit vzdělávání. 
 

Finsko Cílem reforem vzdělávacího systému, jako jsou učební osnovy pro 21. století, 
nová střední škola a program rozvoje učitelů, je zachování kvality vzdělávacího 

systému se současným uznáním zvyšující se potřeby řešit nerovnosti. V roce 
2016 se míra předčasných odchodů ze vzdělávání poprvé za několik let značně 
snížila s mírným rozdílem mezi ženami a muži. Mladí lidé přistěhovaleckého 
původu si však počínají podstatně hůř. Výsledky Finska v základních 

dovednostech se v programu PISA 2015 dále zhoršují, Finsko však zůstává 
jednou z evropských zemí s nejlepšími výsledky. Vzdělávací systém se nadále 
potýká se škrty ve veřejném rozpočtu. Rostoucí migrace a čím dál tím 

rozdílnější výsledky vzdělávání v různých regionech snížily jejich homogenitu.  
 

Francie Poslední reformy vzdělávání se zaměřují na snížení nerovností. V platnost 
vstoupily nové učební osnovy a pedagogické postupy a bylo vytvořeno 54 000 
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nových učitelských míst v rané fázi a v „prioritním vzdělávání“. Počet žáků, 
kteří každý rok ukončují vzdělávání bez kvalifikace, se od roku 2009 do roku 
2016 snížil o 30 %. Výsledky žáků v základních dovednostech jsou nadále silně 

provázané s jejich sociálně-ekonomickým prostředím. Počáteční vzdělávání 
učitelů bylo reformováno a pomohlo zvýšit atraktivnost tohoto povolání, další 
profesní rozvoj se však podstatně nezlepšil. Míra dosažení terciárního vzdělání 
je vysoká. Odborné vzdělávání a příprava zaznamenaly významný vývoj, pokud 
jde o zlepšení začleňování účastníků počátečního odborného vzdělávání a 
přípravy na trh práce a lepší přístup účastníků dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy k příslušné odborné přípravě. 

 
Chorvatsko Velmi nízká míra předčasných odchodů ze vzdělávání patří mezi hlavní silné 

stránky vzdělávacího systému Chorvatska. Základní dovednosti se zhoršily a 
jsou pod průměrem EU. Existují rozdíly ve výsledcích spojených se sociálně-
ekonomickým postavením, zdá se však, že hlavním důvodem špatných 
výsledků Chorvatska je kvalita učebních osnov a výuky. Míra účasti na 
předškolním vzdělávání a péči a na vzdělávání dospělých je ve srovnání s 

ostatními zeměmi EU nízká. Nehledě na silný hospodářský růst v poslední době 
a slibnější situaci na trhu práce je nutné řešit nízké úrovně dovedností. Totéž se 
vztahuje na relevantnost dovedností získaných v odborném vzdělávání a 
přípravě. Byla připravena řada reforem v souvislosti se strategii vzdělávání, 
vědy a technologie a související reforma učebních osnov. Pokrok v roce 2017 
však byl chabý. 

 
Maďarsko V reakci na klesající výsledky v hodnocení PISA 2015 byla v roce 2017 zahájena 

revize maďarského národního vzdělávacího programu. Nejnovější opatření 

zaměřená na předškolní vzdělávání a péči mohou přispět k překonání rozdílů ve 
výsledcích mezi žáky ze znevýhodněných a více privilegovaných poměrů. 
Zvýšení počtu přihlášek k počáteční odborné přípravě učitelů v roce 2017 
naznačuje, že poslední opatření pomáhají získávat nové kandidáty na toto 

povolání. Nové průzkumy sledování absolventů poskytují dobrý náhled do 
situace zaměstnanosti čerstvých absolventů. Maďarsko se potýká s nedostatky 
v dovednostech; reakci na to brzdí málo přihlášek na terciární vzdělávání a 
nízké míry jeho dokončení. 
 

Irsko Základní dovednosti irských studentů ve čtení, matematice a přírodních vědách 
jsou vysoké a relativně neovlivněné sociálně-ekonomickými poměry. Irsko se i 

nadále dobře srovnává s cíli vzdělávání v oblasti předčasného ukončování školní 
docházky a dosahování terciárního vzdělání. Musí se však ještě řešit nerovnosti 
v účasti a přístupu. Dokončení postupného zavádění reforem na nižší 

sekundární úrovni je stanoveno na rok 2019. Tyto reformy poskytnou 
informace také pro přezkumy vyššího sekundárního vzdělávání. Pokračují hlavní 
reformy dalšího vzdělávání a odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání. 

Přístup k vysokoškolskému vzdělávání je i nadále úzce propojen se sociálně-
ekonomickým postavením a jsou potřebné alternativní, více odborně zaměřené 
vzdělávací dráhy. Klíčovou otázkou je i budoucí financování terciárního 
vzdělávání. 
 

Itálie Školská reforma z roku 2015 vstoupila v platnost a mohla by zlepšit výsledky 
vzdělávání a rovněž zvýšit rovný přístup k němu. Ačkoli míra předčasných 

odchodů ze vzdělávání je stále nad průměrem EU, soustavně se snižuje; 
předškolního vzdělávání se účastní téměř všechny děti ve věkové skupině čtyř 
až šesti let. Míra v dosažení terciárního vzdělání u věkové skupiny 30–34 let je 
v Itálii jednou z nejnižších v EU. Systém vysokoškolského vzdělávání se potýká 

s problémem stárnutí a snižování počtu pedagogů. Negativní trend ve 
financování vysokoškolského vzdělávání se obrací a selektivně byly vyčleněny 
dodatečné prostředky. Přechod od vzdělávání do práce je obtížný i u vysoce 

kvalifikovaných lidí. To způsobuje odliv vysoce kvalifikovaných pracovníků. 
 

Litva Vylidňování v důsledku demografických trendů a emigrace je velký problém pro 
efektivnost výdajů do vzdělávání. V této souvislosti je znepokojující nízká účast 
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dospělých na celoživotním vzdělávání. Klíčové výzvy v předškolním vzdělávání a 
péči představuje rozšíření účasti a vytvoření systému externího zabezpečování 
jakosti. Velké rozdíly mezi školami v městských centrech a venkovních 

regionech ovlivňují úrovně financování, kvalitu infrastruktury, kvalitu výuky a 
nakonec výsledky vzdělávání. Stanovení pracovních podmínek pro učitele má 
negativní vliv jak na kvalitu výuky, tak i na získávání mladých učitelů pro toto 
povolání. Odvětví vysokoškolského vzdělávání je kvantitativně silné, existují 
však důkazy o problémech s kvalitou a efektivností. Očekává se, že budou 
řešeny rozsáhlými reformami. 
  

Lucembursko V průzkumu z roku 2015 byly výsledky 15letých studentů v hodnocení PISA 
značně pod průměrem EU ve všech třech komponentech: matematika, čtení a 

přírodní vědy. Míra předčasných odchodů ze vzdělávání vypočítaná na základě 
vnitrostátních průzkumů je vysoká a od roku 2009 rostla. Ambiciozní reforma 
za účelem zlepšení přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči a jeho kvality 
začala v září 2016. Byla přijata řada opatření ke zvýšení kvality výuky a na 
podporu dětí se zvláštními potřebami v oblasti vzdělávání. Aby Lucembursko 

vyhovělo silné poptávce po vysoce kvalifikovaných pracovnících, od září 2016 
dále upravilo reformu finanční pomoci studentům z roku 2014. 
 

Lotyšsko V poslední době učinilo Lotyšsko pozoruhodný pokrok ve snižování předčasného 
ukončování školní docházky a zlepšení v dosahování základních dovedností. 
Nový finanční model pro vysokoškolské vzdělávání a nový systém 

zabezpečování jakosti se provádějí podle plánu. Míra dosažení terciárního 
vzdělání je vysoká, ale získávání dostatečného počtu absolventů v oboru 
přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) je stále 

problematické. Odborné vzdělávání a příprava prochází významnou reformou, 
nicméně stále existuje značný prostor pro rozšíření učení založeného na praxi a 
pro aktualizaci učebních osnov. Rozdíl ve vzdělání mezi ženami a muži je 
problémem na všech úrovních, neboť ženy dosahují výrazně lepších výsledků 

jak v oblasti kvalifikace, tak i zdatnosti v základních dovednostech. 
 

Malta Malta do svého systému vzdělávání a odborné přípravy významně investuje. 
Nehledě na stálý pokrok je míra předčasných odchodů ze vzdělávání pořád 
vysoká a dosahování terciárního vzdělání zůstává nízké. Byla zahájena reforma 
sekundárního vzdělávání, která by mohla pomoci snížit předčasné ukončování 
školní docházky. Přechod od vzdělávání na trh práce je snazší než ve většině 

ostatních zemí EU. Účast dospělých na vzdělávání je relativně malá, zejména 
mezi pracovníky s nízkou kvalifikací. 
 

Nizozemí V roce 2016 pokračoval klesající trend v předčasném ukončování školní 
docházky. Přes dobré celkové školní výsledky došlo ke zhoršení základních 
dovedností a zvýšení nerovnosti ve vzdělávání. Školní výsledky a situace v 

zaměstnanosti mladých lidí z rodin imigrantů jsou i nadále závažným 
problémem. Nizozemí se potýká se zvyšujícím se nedostatkem učitelů. V 
návaznosti na přechod od systému založeného na grantech na studentské 
půjčky se v roce 2015 počet přihlášek na vysoké školy snížil, ale v roce 2016 se 
obnovil. 
 

Polsko Celkové výsledky ve vzdělávání jsou dobré. Polsko dosahuje jedny z nejlepších 

výsledků v oblasti předčasného ukončování školní docházky; dosahování 
terciárního vzdělání a celková úroveň základních dovedností mladých lidí je ve 
srovnání s jinými zeměmi EU vysoká. Účast na předškolním vzdělávání a péči 
se značně zvýšila, ale problémy týkající se nejmladších dětí zůstávají. Systém 

základního a nižšího středního vzdělávání se má od září 2017 důkladně 
revidovat ve spojení s pozdějším rozšířením vyššího středního vzdělávání. Tyto 
změny vyvolávají obavy mezi řadou zúčastněných stran. Vláda zahájila novou 

reformu vysokoškolského vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu, výsledky a 
internacionalizaci. Relevantnost odborného vzdělávání z hlediska uplatnění na 
trhu práce je nehledě na iniciativy z poslední doby stále omezená. Reforma 
odborné přípravy začíná v září 2017. Nesystematická politika vzdělávání 
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dospělých má za následek malý zájem o něj a nízkou účast na vzdělávání a 
odborné přípravě ve srovnání s průměrem EU. 
 

Portugalsko Portugalsko dosahuje pokroku, pokud jde o zlepšování výsledků vzdělávání, 
snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání a zajištění plného 
poskytování veřejného předškolního vzdělávání pro všechny děti od 3 do 5 let 
do roku 2019. Probíhá provádění „Národního plánu na podporu úspěchu ve 
škole“, což je stěžejní iniciativa s cílem předcházet studijním neúspěchům. 
Počet zúčastněných škol překročil očekávání. Dosažení terciárního vzdělání se 
zlepšuje, ale plnění ambiciózního národního cíle v rámci strategie Evropa 2020 

bude problém. Uskutečňuje se několik opatření, aby se pomohlo racionalizovat 
vyšší nabídku vysokoškolského vzdělávání. Podpora vzdělávání dospělých hraje 

klíčovou roli v současné politice vzdělávání s cílem řešit nízkou úroveň 
základních dovedností dospělé populace. 
 

Rumunsko Rumunsko uplatňuje ve školním vzdělávání učební osnovy založené na 
schopnostech. Provádějí se plány za účelem odborné přípravy učitelů pro výuku 

podle modernizovaných učebních osnov. Slabé výsledky v základních 
dovednostech jsou i nadále jedny z nejvyšších v EU. Je to z důvodu faktorů 
vzdělávání a problémů rovného přístupu k němu. Přístup ke kvalitnímu 
běžnému vzdělávání je problém zejména pro studenty ve venkovských 
oblastech a pro Romy. Financování vzdělávání je nízké. Rizika předčasného 
ukončování školní docházky zůstávají vysoká a mají důsledky pro trh práce a 

hospodářský růst. Relevantnost vysokoškolského vzdělávání z hlediska 
uplatnění na trhu práce se zlepšuje, ale míra dosažení terciárního vzdělání je 
nejnižší v EU. Vynakládá se úsilí na zavedení duálních systémů odborného 

vzdělávání a přípravy. Nehledě na potřebu prohlubování dovedností zůstává 
účast dospělých na vzdělávání velmi nízká. 
 

Švédsko Švédsko významně investuje do vzdělávání, přičemž výdaje vládních institucí 

na vzdělávání patří mezi nejvyšší v EU. Švédsko má jednu z nejvyšších měr 
dosažení terciárního vzdělání v EU a míra zaměstnanosti čerstvých absolventů 
terciárního vzdělávání je velmi vysoká. Po letech zhoršování výsledků se 
výsledky školního vzdělávání zlepšily, přičemž k mimořádně výraznému 
zlepšení došlo v matematice a čtení. Rostou nerovnosti: řešení zvyšujícího se 
rozdílu ve výsledcích mezi studenty narozenými v jiné zemi a studenty, kteří se 
narodili v této zemi, je výzvou. Atraktivnost odborného vzdělávání a přípravy se 

zvyšuje. 
Slovinsko Slovinsko s nízkou mírou předčasných odchodů ze vzdělávání a vysokým 

podílem dosažení terciárního vzdělání má vysoce vzdělanou populaci a již 

splnilo národní cíle v rámci strategie Evropa 2020. Vysoká účast na předškolním 
vzdělávání a péči poskytuje pevný základ pro pozdější úspěch v základních 
dovednostech. Odvětví vysokoškolského vzdělávání prochází reformami, jejichž 

cílem je propojit financování s výsledky, zvýšit míru dokončení vzdělávání, 
podnítit internacionalizaci a posílit zabezpečování jakosti. Odborného vzdělávání 
se zúčastňuje velký počet mladých lidí. Znovu se však zavádí učňovský výcvik, 
aby se dále zapojili zaměstnavatelé a aby se mladým lidem pomohlo v 
přechodu do pracovního života. 
 

Slovensko Slovensko se snaží rozvíjet více strategické ústřední řízení politik vzdělávání. Z 

výsledků PISA 2015 vyplývá snížení základních dovedností a vysoká úroveň 
nerovnosti, přičemž dosahování slabších výsledků je silně propojeno se 
sociálně-ekonomickými poměry. Existují velké regionální rozdíly, které se 
dotýkají zejména romské komunity. Učitelé nejsou dostatečně placeni a jejich 

postavení je nízké, což omezuje atraktivitu povolání. Jejich trvalý profesní 
rozvoj není dostatečně zaměřen na potřeby rozvoje. Počáteční vzdělávání 
učitelů se jednoznačně nesoustřeďuje na přípravu pro praktickou výuku. 

Vzdělávání je i nadále poměrně nedostatečně financováno na všech úrovních. 
Slovensko učinilo značný pokrok v míře dosažení terciárního vzdělání. V 
zabezpečování jakosti vysokoškolského vzdělávání se zatím neplní mezinárodní 
normy, odvětví je nedostatečně internacionalizováno a postrádá profesionálně 
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zaměřenou nabídku studia s krátkými cykly. 
 

Spojené 

království 

Spojené království si počíná poměrně dobře ve většině ukazatelů vzdělávání a 

odborné přípravy 2020. Z hodnocení PISA 2015 vyplývá, že základní dovednosti 
studentů Spojeného království v přírodních vědách, matematice a čtení jsou od 
roku 2006 stabilní, poměrně vysoké a celkem slušné. Rovný přístup ke vzdělání 
je hlavní politický cíl ve všech čtyřech částech Spojeného království; o 
politických přístupech se diskutuje na vysoké úrovni zejména v Anglii. Rozdíly 
ve financování škol jsou těžištěm současné restrukturalizace financování škol v 
Anglii. Nízké procentní míry udržení v učitelském povolání představují značnou 

zátěž pro nábor a odbornou přípravu učitelů a způsobují vysoké náklady. 
Spojené království má jednu z nejvyšších měr dosažení terciárního vzdělání v 

EU. 
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