
Jak na špatný prospěch 

a riziko předčasného 

odchodu ze školy 
NÁSTROJ ZLÍNSKÉHO KRAJE A JEHO ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ



Zlínský kraj v mezinárodní spolupráci

 od roku 2011 nepřetržitě aktivní  v Programu celoživotního učení a v nástupnickém 

programu Erasmus+

 tříčlenné konsorcium: ZK, SES 13-19 Ltd. ve Velké Británii a GTI v Irsku 

 postupně přicházejí další partneři (Xabec Španělsko, Sataedu Finsko, CAPADEMY Turecko, 

KWIC Nizozemsko, CPPIP Rumunsko, University of Cyprus Kypr a další)

 řešená témata: 

 kariérové poradenství

 předčasné odchody

 integrace romských dětí do hlavního proudu vzdělávání 

 identifikace a vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 zvyšování atraktivity studia přírodovědných a technických oborů a matematiky 



 v roce 2013 zahájen Zlínským krajem první mezinárodní projekt řešící předčasné odchody

 Evropě téměř 14% mladých lidí opouštělo střední školu předčasně. Více než polovina z nich
pak nemohla najít práci (v roce 2018 to bylo 10,6%)

 v České republice byla míra předčasných odchodů kolem 5% (v roce 2018 byla 6,2%)

 ve Zlínském kraji předčasně opouštělo střední školu 8,5% mladých lidí

 mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně
placených místech a kariérní postup je nepravděpodobný

 nedostatečná kvalifikace může vést k nezaměstnanosti, k nízké kvalitě života, kriminalitě či
užívání drog

Zdroj dat: Eurostat

Proč téma předčasných odchodů?



 inspirace z Velké Británie

 Ofsted: předmětem inspekce je pokrok žáka/žákyně v daném předmětu, ne konečný 
výsledek/známka. 

 školy začaly hledat možnosti, jak pokrok žáka/žákyně sledovat a vyhodnocovat. 

 Grade Predictor vyvinutý společností Learning Plus UK Data je jedním z takových nástrojů: 

 analyzuje předchozí výsledky žákyně/žáka

 předpoví budoucí prospěch žákyně/žáka

 nastaví „vzdělávací cíl“

Vychází se z předpokladu, že když je cíl dobře nastaven, snižuje se riziko předčasného 
ukončení vzdělávání.

2017 – 2020: Grade Predictor / Quo Vadis? 



 Zlínský kraj a 4 zapojené školy momentálně nástroj přetvářejí k využití v podmínkách 

českého vzdělávacího systému: 

 definovali jsme základní smysl a cíl použití v školách:

– zachytit žáka/žákyni, který/á pravděpodobně maturitu neudělá, pokud nebude 

speciálně podporován/a nebo žáka/žákyni, který/á není studijní typ a bude mu/jí 

lépe na učebním oboru.

– zachytit žáka/žákyni, který/á je studijní typ a mohl/a by pokračovat na nástavbu, 

pokud by mu byla poskytnuta zvláštní péče a podpora.

 určili jsme předměty, ve kterých se pokrok žáka/žákyně bude sledovat.

 určili jsme úrovně, na kterých se nástroj bude používat.

 pojmenovali jsme nástroj „Quo Vadis?“.

Quo Vadis? 



Jak nástroj vypadá a jak funguje? 

https://www.learningplus-data.co.uk/GP_Erasmus/updates/zlinsky_kraj/

Quo Vadis? 

https://www.learningplus-data.co.uk/GP_Erasmus/updates/zlinsky_kraj/
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