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„Bez základní gramotnosti se přitom mladý člověk
v technologizované společnosti, nadto vysoce náročné na
porozumění složitostem a proměnlivostem světa, stává pouhým
biologickým materiálem a snadnou obětí vlastní negramotnosti,
sekundárně pak šmejdů všeho druhu, od těch finančních až po ty
mediální a politické.“

B. Kartous



PŘEDČASNÉ ODCHODY

PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE VZDĚLÁVÁNÍ (EARLY SCHOOL LEAVING) podle Eurostatu zahrnují
osoby ve věku 18–24 let, které splňují dvě podmínky: vzdělávání a odbornou přípravu ukončili
po dosažení pouze nižšího sekundárního vzdělání či ještě nižšího a vzdělávání a odborné
přípravy se již neúčastní. V České republice tento údaj zjišťuje Český statistický úřad na základě
výběrového šetření pracovních sil.

PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE ŠKOL (ANGLICKY SCHOOL DROP-OUT) – tento pojem se vztahuje
zpravidla k odchodu ze škol před koncem povinné školní docházky, odchodu před dosažením
minimální kvalifikace nebo před dokončením střední školy. V českém prostředí se jedná o
předčasné odchody před ukončením devátého ročníku základní školy a k jakémukoliv dalšímu
přerušení školní docházky na střední škole. Sběru těchto údajů se věnují školní matriky.



PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE VZDĚLÁVÁNÍ

EVROPSKÁ UNIE

• trvalý pokles míry předčasných odchodů na 9,9 % v roce 2020

• ČR jedna z mála zemí s nárůstem předčasných odchodů (o 2,7 % za 10 let)

• nejnižší míra předčasných odchodů: Chorvatsko (2,2 %)

• nejvyšší míra předčasných odchodů: Malta (16,7 %)

ČESKÁ REPUBLIKA

• předčasné ukončení základního vzdělávání (ukončení v 7. nebo 8. třídě běžné ZŠ): 4,5 %

• podíl mladých lidí ve věku 18 – 24 let kteří nedokončili střední školu a ani nestudují: 7,6 %

• významné meziregionální rozdíly: NUTS Severozápad (UNL, KV) 17,1 %, Praha 2,7 %

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování, Eurostat 2020



PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE STŘEDNÍCH ŠKOL

• míra předčasných odchodů ze SŠ v ČR: 7,6 % v roce 2020

• nehomogenní skupina mladých lidí z různého sociokulturního prostředí

Rizikové faktory

Rodinné zázemí 

Nezájem žáka o školu a vzdělávání 

Špatný prospěch žáka a předchozí studijní neúspěchy 

Individuální charakteristiky a problémy žáka 

Pracovní aktivita během studia, snaha se osamostatnit 

Chybně zvolený obor nebo úroveň vzdělání 

Šetření ve ZK: negativní hodnocení školní atmosféry, dlouhodobě špatný prospěch, rizikové chování (SVP 
jako faktor odolnosti)



PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE STŘEDNÍCH ŠKOL

Co snižuje riziko předčasného odchodu ze SŠ

• kvalitní, efektivní a cílené kariérové poradenství během povinné školní docházky

(dítě zná své silné a slabé stránky, je si vědomo svých zájmů, má přehled o jednotlivých 
povoláních, má představu o obsahu a požadavcích zvoleného oboru studia, umí se identifikovat 
se zvolenou profesí)

• SŠ umí identifikovat rizikové faktory u svých žákyň a žáků

• SŠ umí monitorovat a vyhodnocovat prospěch u svých žákyň a žáků, nastavit pro ně reálný 
vzdělávací cíl a motivovat je k dosažení tohoto cíle. 

• SŠ zná a umí uplatňovat široké portfolio intervencí ve prospěch ohrožené/ho žákyně/žáka

• středoškolské vzdělání je prostupné a dobře provázané s NSK



PREVENCE A ŘEŠENÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Prevence předčasných odchodů na portálu školství ZK www.zkola.cz 

Metody a nástroje, články, výzkumy, materiály atd.

Série seminářů k problematice předčasných odchodů

Obsah: uvedení do tématu, možné příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání, fáze předčasného
odchodu ze vzdělávání, systémový přístup a prevence, identifikace ohrožených žáků, nástroje k
řešení problémů

2. blok na jaře 2022

Metodická podpora 

Pracovní listy, metodické postupy, konzultace (tým specialistek CKP)

Implementace metody Safe Arrival a nástroje Quo Vadis? na jednotlivých školách (40)

Setkávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ prostřednictvím Sborovny

Navázání spolupráce, výměna zkušeností, přednášky odborníků



Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol 

Jana Trhlíková

Publikace, 2015 http://www.nuv.cz/t/prevence-a-intervence-predcasnych-

odchodu-ze-strednich-skol

Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem  

intervence krajského akčního plánování (KAP)

Eva Růtová a garanti oblastí intervence projektu P-KAP

Publikace, 2020 http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Predcasne_odch

ody.pdf

Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity

Daniel Prokop a kol., PAQ Research

Publikace, 2020 https://www.paqresearch.cz/post/nerovnosti-

vevzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-jakozdroj-

neefektivity

V Česku roste faktická negramotnost. A politická ignorance trvá

Bohumil Kartous

Článek, 2019 https://a2larm.cz/2019/05/v-cesku-roste-fakticka-

negramotnost-a-politicka-ignorance-trva/

Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných 

odchodů ze studia a ze vzdělávání 

Lenka Hloušková

Článek, 2015 https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-

paedagogica/article/view/734

Jak chápat a řešit předčasné odchody ze vzdělávání na školní a 

místní úrovni

School Education Gateway

Článek a video https://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/resources/tool

kitsforschools/general/understanding_esl.htm

První, kteří skončí bez práce kvůli koronaviru

Josef Mačí

Článek https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvni-kteri-skonci-bez-

prace-kvuli-koronaviru-101579
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