
Odporúčanie Európskej komisie Investície do detí:  

Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia 

II. pilier - Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 

Cieľ: 

2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť príležitostí – zvýšte schopnosť systémov vzdelávania 

prelomiť bludný kruh znevýhodnenia, a zabezpečiť tak, aby všetky deti mali prospech z inkluzívneho, 

vysokokvalitného vzdelávania, ktoré podporuje ich citový, sociálny, kognitívny a fyzický rozvoj 

Odporúčané opatrenia pre dosiahnutie cieľa:  

zabezpečte začlenenie všetkých žiakov, a ak je to potrebné, zacieľte prostriedky a príležitosti na tých, 
ktorí sú viac znevýhodnení, a primerane monitorujte výsledky 
 

 

spoznajte a riešte územné rozdiely v dostupnosti vzdelávania, jeho kvalite a v jeho výsledkoch, podporte 
politiky zamerané na odstránenie segregácie, ktorými sa podporuje všeobecná školská dochádzka 
 

 

vytvorte inkluzívne vzdelávacie prostredie posilnením prepojenia medzi školami a rodičmi, a ak je to 
potrebné, poskytnite individualizovanú podporu na kompenzáciu osobitných nevýhod, napríklad 
prostredníctvom odbornej prípravy pre rodičov detí z rodín migrantov a etnických menšín 
 

 

odstráňte prekážky, ktoré nútia deti zanechať školu alebo im vážnym spôsobom bránia v školskej 
dochádzke alebo v jej ukončení (napríklad dodatočné poplatky v rámci povinnej školskej dochádzky), a 
to poskytovaním cielenej vzdelávacej pomoci v priaznivom vzdelávacom prostredí 
 

 

zlepšite výsledky žiakov so slabými základnými zručnosťami posilnením vzdelávania zameraného na 
gramotnosť, počítanie a základné poznatky z oblasti matematiky a prírodných vied, a zabezpečením 
včasnej identifikácie žiakov so slabými výsledkami 
 

 

vypracujte a realizujte komplexné politiky na zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, 
ktoré zahŕňajú preventívne, intervenčné a kompenzačné opatrenia; zabezpečte, aby tieto politiky 
zahŕňali opatrenia pre tých, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky 
 

 

posilnite právne predpisy týkajúce sa rovnosti a zaručte žiakom, ktorí sú marginalizovaní najviac, 
základné právo na kvalitnú minimálnu kvalifikáciu 
 

 

prehodnoťte a posilnite profesijný profil všetkých vzdelávacích povolaní a pripravte učiteľov na sociálnu 
rozmanitosť; využite osobitných kultúrnych mediátorov a osoby, ktoré môžu byť vzorom s cieľom uľahčiť 
integráciu Rómov a detí z prisťahovaleckých rodín 

 


