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Prieskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality 

ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), 

ktorej  je výskumná agentúra AKO, s.r.o. členom. 

 



Metodika prieskumu 
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Veľkosť vzorky:  15.011  vyplnených dotazníkov 

 

Respondenti:  Rodičia detí 9. a 8. ročníkov základných škôl 

 

Termín zberu dát:   1.03. 2014 do 30.04. 2014 

 

Metóda č. 1:   kvantitatívna (sociologická) 

Metóda výberu vzorky:  randomizovaný výberový krok z celoslovenskej databázy 

   základných škôl UIPŠ – reprezentatívna vzorka 

Metóda zberu dát:  Písomný samovyplňovací anonymný dotazník, 13 otázok  

 

Metóda č. 2:  kvalitatívna (sociálno-psychologická) 

Technika:   focus groups (riadené skupinové diskusie) 

Celkové trvanie diskusií: 36 hodín 

Lokality:   celoslovensky, všetky kraje SR 

 

NAJROZSIAHLEJŠÍ VÝSKUM TOHTO DRUHU NA SLOVENSKU !! 



Štruktúra výskumnej vzorky podľa okresov 
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% vyjadrujú podiel z počtu podnikov / firiem  
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I. 

Na aký druh  strednej školy  

plánujú rodičia ôsmakov a deviatakov 

 prihlásiť dieťa ? 

január – apríl 2014 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 

  



10 Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. 

Plánovaná stredná škola 

január – apríl 2014 
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Plánovaná stredná škola 

Analýza podľa krajov 

január – apríl 2014 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Na akú strednú školu plánujú ísť súčasní absolventi ZŠ? 

 

Rodičia končiacich absolventov ZŠ ich plánujú prihlásiť prevažne na SOŠ                   

s maturitou (47%), na gymnáziá plánuje ísť 32,1%, na učňovské školy bez maturity 

8,1%, na obchodné akadémie 8%, na zdravotnícke školy 4,7%. 

 

• Dominancia rozhodnutia dať dieťa na SOŠ sa ukázala v každom z krajov 

Slovenska, avšak nadpriemerne v krajoch Trenčín a Trnava, podpriemerne                   

v krajoch Bratislava a Košice. 

 

• Relatívne častejšie v porovnaní s inými krajmi chcú dať deti na učňovské 

školy bez maturity v krajoch Žilina, Trenčín a Prešov, podpriemerne v kraji 

Bratislava. 

 

• Na gymnáziá pôjdu nadpriemerne často deti z krajov Bratislava, Košice a 

Banská Bystrica. 

Zhrnutie 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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• Pri analýze podľa pohlavia dievčatá mierne preferujú gymnáziá (38,7%), pred 

SOŠ s maturitou (36,2%),  na učňovky bez maturity chce ísť len 5,2% z dievčat.  

 

• Chlapci pôjdu najmä na SOŠ s maturitou (58%), na gymnáziá (25,5%), na 

učňovky bez maturity chce ísť len 11,1% z chlapcov. 

 

• Na gymnáziách budú teda prevažovať dievčatá (60,9%), na SOŠ s maturitou 

chlapci (61%), na učňovkách chlapci (67,5%). 

 

• Deviataci (v porovnaní s ôsmakmi) mierne ustupujú v svojich úmysloch od SOŠ s 

maturitou, v prospech učňoviek, obchodných akadémií a zdravotníckych škôl. 

 

• Úmysel ísť na gymnázium je zrejme pevnejší – nepodlieha medzi 8. a 9. 

ročníkom ZŠ zmenám (na rozdiel od úmyslu ísť na SOŠ). 

Zhrnutie 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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II. 
Vzdelanie rodičov  ako  východisko  

pre výber strednej školy dieťaťa 

január – apríl 2014 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Východisková situácia č. 1.:                                                                        
typ stredoškolského vzdelania u rodičov súčasných absolventov ZŠ 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Východisková situácia č. 2  :                                                                      
typ stredoškolského vzdelania u rodičov súčasných absolventov ZŠ 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Východisková situácia č. 1.  :                                                                     
typ stredoškolského vzdelania u rodičov súčasných absolventov ZŠ 

Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že : 
 

Matky končiacich absolventov  ZŠ absolvovali v minulosti prevažne (55%) strednú školu 

s maturitou (40% SOŠ, 9% obchodnú akadémiu, 6% zdravotnú školu). Gymnázium 

absolvovalo len 17%, učňovskú školu bez maturity 28%. Spolu teda absolvovalo 

maturitný tip  strednej školy  72% matiek súčasných absolventov ZŠ. 

  

Otcovia  končiacich absolventov ZŠ  majú mierne odlišnú štruktúru svojej absolvovanej 

strednej školy:  necelá polovica  (49%) absolvovala strednú školu s maturitou (až 47% 

SOŠ, len 1% obchodnú akadémiu, len 1% zdravotnú školu). Gymnázium absolvovalo 

len 12%, učňovskú školu bez maturity až 39%. Spolu absolvovalo maturitnú strednú 

školu 61% otcov. 

 

Matky teda absolvovali častejšie ako svoju strednú školu gymnázium, obchodnú 

akadémiu a zdravotnú školu. Otcovia absolvovali častejšie ako matky učňovskú SOŠ 

(bez maturity aj s maturitou). 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Východisková situácia II.:                                                                     
najvyššie dosiahnuté vzdelanie u rodičov súčasných absolventov ZŠ 
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Východisková situácia II.:                                                                     
najvyššie dosiahnuté vzdelanie u rodičov súčasných absolventov ZŠ 
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Východisková situácia č.2:                                                                     
najvyššie dosiahnuté vzdelanie u rodičov súčasných absolventov ZŠ 

Najčastejším najvyššie dosiahnutým vzdelaním u matiek súčasných 

absolventov základných škôl je SŠ s maturitou (49%), bez maturity je  29% 

matiek, VŠ má 22% matiek. 

Najčastejším najvyššie dosiahnutým vzdelaním u otcov súčasných 

absolventov  je SŠ s maturitou (42%), bez maturity je 40%  otcov, VŠ má len 

18% otcov. 

 

Matky súčasných absolventov ZŠ majú teda v priemere vyššie  dosiahnuté 

vzdelanie, ako otcovia. 

 

 

 

 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Ako  vplýva na výber strednej školy dieťaťa                                       
druh  stredoškolského vzdelania  jeho rodičov? 

Celkový 

výsledok 

za SR 
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Ako  vplýva na výber strednej školy dieťaťa                                       
druh  stredoškolského  vzdelania  jeho rodičov? 

Celkový 

výsledok 

za SR 
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Ako  vplýva na výber strednej školy dieťaťa                                
najvyššie ukončené  vzdelanie  jeho rodičov? 

Celkový 

výsledok 

za SR 
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Ako  vplýva na výber strednej školy dieťaťa                               
najvyššie ukončené  vzdelanie  jeho rodičov? 

Celkový 

výsledok 

za SR 



25 

Existuje vplyv typu stredoškolského vzdelania rodičov                                                          
na výber strednej školy dieťaťa ?  

 Potvrdila sa vysoká závislosť medzi typom strednej školy otca a 

plánovanou strednou školou dieťaťa: 
 

• Ak má otec gymnázium, tak nadpriemerne častejšie (66,2% z nich) dáva dieťa  

na gymnázium, hoci celkovo ide na gymnáziá len 32,1% žiakov. Takíto otcovia 

podpriemerne často dávajú dieťa na SOŠ s maturitou (25,4% z nich) , hoci celkovo ide na 

SOŠ 46,5%. Takíto otcovia tiež podpriemerne často dávajú svoje dieťa na učňovku (1,4% 

z nich), hoci na učňovky ide celkovo 7,9%.  
 

• Ak má otec SOŠ s maturitou, tak nadpriemerne často (64% z nich) dáva dieťa na 

gymnázium (hoci na gymnáziá ide 32,1% detí). Takíto otcovia však rovnako často ako je 

priemer dávajú svoje dieťa na SOŠ s maturitou (47% vs. 46,5%) Takíto otcovia však 

podpriemerne často dávajú svoje dieťa na učňovku (3,2% vs. 7,9%) 
 

• Ak má otec obchodnú akadémiu, tak nadpriemerne často (23,2% z nich) dá dieťa na 

OA, hoci celkovo ide na OA len 8% detí. 
 

• Ak má otec učňovku bez maturity, tak nadpriemerne často (14,3% z nich) dá dieťa na 

učňovku, hoci na učňovku pôjde celkovo len  7,9% absolventov ZŠ. Takýto otec však 

nadpriemerne často (53,9% z nich) dá svoje dieťa aj na SOŠ s maturitou, hoci celkovo na 

takúto školu len 46,5% detí. Takíto otcovia však podpriemerne často (17,8% z nich) dávajú 

dieťa na gymnázium , hoci celkovo pôjde na gymnáziá až 32,1% absolventov ZŠ. 
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Existuje vplyv typu výšky vzdelania rodičov                                                          
na výber strednej školy dieťaťa ?  

 Potvrdila sa závislosť medzi dosiahnutou výškou vzdelania  rodičov a  

plánovanou strednou školou dieťaťa: 

 
• Ak otec dosiahol VŠ, nadpriemerne často (63,6% z nich) dáva svoje dieťa na 

gymnázium, hoci celkovo ide na gymnáziá len 32,1% absolventov ZŠ. Takíto otcovia 

podpriemerne často (26,8% z nich) dávajú svoje dieťa na SOŠ s maturitou, hoci na 

takúto školu ide celkovo až 46,5% absolventov ZŠ. Takíto otcovia podpriemerne často 

(1,4% z nich) dávajú svoje dieťa aj na učňovky, hoci celkovo ide na učňovky 7,9% detí. 

 

• Ak matka dosiahla VŠ, nadpriemerne často (59,3% z nich) dáva svoje dieťa na 

gymnázium, hoci celkovo ide na gymnáziá len  32,1% absolventov ZŠ. Takéto matky 

podpriemerne často (30,3% z nich) dávajú svoje dieťa na SOŠ s maturitou, hoci na tento 

typ školy ide celkovo 46,5% detí. Podpriemerne často (len 1,6% z nich) dá dieťa na 

učňovku, hoci celkovo ide na učňovky až 7,9% absolventov ZŠ. 

 

 Potvrdila sa teda HYPOTÉZA, že  vyššie vzdelaní rodičia väčšinou dávajú deti na 

iný typ strednej školy, ako nižšie vzdelaní rodičia ! 
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III. 
Proces výberu strednej školy 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Charakteristika dnešných absolventov základných škôl 

• Rodičia vnímajú svoje deti, končiace ZŠ, ako technicky a počítačovo 

vyspelé, jazykovo zdatnejšie, ale osobnostne menej vyspelé, ako boli 

oni sami.  

 

• Charakterizujú ich vo vzťahu k svojej budúcnosti väčšinou ako 

flegmatické, nerozhodné, málo cieľavedomé, s malým rešpektom k 

fyzickej práci, aj k práci ako takej. Dôležitými hodnotami pre tieto deti sú 

peniaze a zábava. 

 

• Podľa názoru rodičov žijú rýchlejšie, sú totálne závislí na virtuálnom 

svete, sú vystavené obrovskému množstvu informácií, v ktorých sa 

niekedy majú problém zorientovať. V dôsledku života v online prostredí 

sú fyzicky menej zdatní, pohodlnejší, menej socializovaní, horšie riešia 

životné záťažové situácie a konflikty prežívajú emočnejšie. Podľa 

rodičov sú tieto deti voči svojmu budúcemu  životu menej zodpovedné. 
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Kto rozhoduje o výbere strednej školy 

• Výskum ukázal, že pre väčšinu detí vo veku 14-15 rokov nie sú 

myšlienky a diskusie  o výbere strednej školy  obľúbenou aktivitou. 

Spontánne tieto diskusie s rodičmi nezačínajú, snažia sa rozhodnutie 

oddiaľovať. Vnútorne však cítia, že ide o vážnu vec, ale boja sa 

zodpovednosti, sú neisté, preto rozhodovanie (až na výnimky) 

nechávajú na rodičov, Rozhodujú sa na poslednú chvíľu a chcú to mať 

čo najskôr za sebou. 

 

• O výbere strednej školy rozhodujú väčšinou rodičia, nie dieťa! 
 

• Väčší vplyv na rozhodovanie má matka! 
 

• Len malá časť detí (cca každé desiate) si strednú školu rozhodne samo, 

také dieťa je totiž od malička dlhodobo rozhodnuté pre určitú profesiu 

(lekári, kaderníčky, železničiar, požiarnik, ..) 
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Kto iný rozhoduje o výbere strednej školy 

• U časti detí rozhodnutie o škole ovplyvňujú aj starí rodičia – iniciátorom sú však samotní starí 

rodičia, nie rodičia alebo dieťa. Starí rodičia, majú snahu, nie vždy sú však akceptovaní 

svojimi vlastnými deťmi, teda rodičmi absolventov ZŠ. 

 

• Ingerencia starých rodičov  je častejšia na vidieku , najmä pri rozhodovaní o remesle.  

 

• U mestských detí často starí rodičia nerozhodujú o konkrétnej škole (odbore), ale skôr o 

uvažovanej konečnej výške vzdelania pre dieťa (či pôjde – nepôjde na VŠ). Tu je rodinná 

atmosféra nastavovaná skôr smerom ku gymnáziám.  

  

• Niekedy paradoxne  deti viac akceptujú svojich starých rodičov ako rodičov. Najmä ak dieťa 

vyrastá v trojgeneračnej rodine, alebo ak je v častom kontakte so starými rodičmi (čo však už 

nie je obvyklé). 

 

• Je na škodu, že starí rodičia dnešných absolventov ZŠ sú často  už vo veku, keď už ukončili 

svoj aktívny profesionálny život, a teda vnúčatá v období vlastného rozhodovania sa ich už 

nevidia pri výkone povolania, čo by fungovalo ako vzor. Tento trend sa bude zhoršovať, 

keďže sa  posúva vek pri pôrode.  
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Kritériá  rodičov pri výbere strednej školy 

• Rodičia vyberajú pre dieťa strednú školu najmä podľa toho, či má podľa nich na 

zvládnutie školy dieťa osobnostné predpoklady – podľa známok v škole a podľa 

koníčkov dieťaťa (či ho škola bude baviť). 

 

• Pri rozhodovaní rodičov o type  strednej školy (s maturitou či  bez maturity ?) hrá 

dôležitú úlohu prospech dieťaťa. 

 

• Pri rozhodovaní o tom, či na gymnázium alebo na SOŠ s maturitou hrá dôležitú úlohu 

úmysel pokračovať ďalej na VŠ. Gymnázium je jednoznačne vnímané ako 

predpríprava na VŠ.  

 

• Jedným z rozhodujúcich motívov rodiča pre výber SOŠ je posúdenie vzťahu dieťaťa k 

vzdelávaniu a učenie ako takému „nerád sa učí“; „on nie je študijný typ“,  „nemá na 

gymnázium známky“; „“nerád používa hlavu“; ruky má asi šikovnejšie ako mozog“. 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Kritériá  rodičov pri výbere strednej školy 

• Rodičia pri výbere strednej školy stále uvažujú len v intenciách prijímacích skúšok (či 

sa na školu dostane) -  bez ohľadu na typ strednej školy. Zrejme používajú analógiu     

z obdobia vlastného vstupu na strednú školu v minulosti. Rodičia nemajú dostatok 

informácií o tom, či na danú školu budú prijímačky alebo nie, koľko je záujemcov         

a miest, a čo bude obsahom prijímačiek.  

 

• Ako jedno z kritérií prijatia na SŠ, ktoré rodičia pokladajú za relevantné, je výsledok 

tzv. Monitora. 

 

•  Len malá časť rodičov má presvedčenie, že v súčasnosti sa na strednú školu dostane 

každé prihlásené dieťa, keďže školy dostávajú od štátu dotácie podľa počtu žiakov. 

 

• Neistota rodičov v tom, či na vybranú strednú školu budú alebo nebudú prijímacie 

skúšky, sa vzťahuje rovnako na gymnáziá, ako aj na SOŠ s maturitou. 

• Rodičia, ktorí dajú svoje dieťa na gymnázium, to veľmi často robia preto, že tým 

odsunú povinnosť vybrať pre dieťa konkrétnejšie pracovné smerovanie - pokladajú 

zatiaľ dieťa za nedostatočne zrelé pre profesijnú špecializáciu. 
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Kritériá  detí  pri výbere strednej školy 

• Dieťa  (na rozdiel od rodičov) pri svojich úvahách o strednej škole takmer vôbec 

neberie do úvahy kritérium prijímacích skúšok, ani kritérium náročnosti samotného 

štúdia. Svoju schopnosť zvládnuť štúdium predvída len pomocou analógie podľa 

dovtedajších školských známok na základnej škole. Čiastočnú výnimku tu tvoria deti, 

ktoré majú starších súrodencov na podobných školách – majú reálnejšiu predstavu, 

ale spoliehajú sa trochu na pomoc týchto súrodencov. 

 

• Úvahy o náročnosti samotného štúdia (ako kritérium výberu danej  školy) sú relatívne 

častejšie u detí, ktoré uvažujú o maturitných odboroch - najmä gymnáziách. 

 

• Deti pri uvažovaní o strednej škole paradoxne preskakujú fázu prijímačiek, aj fázu 

obtiažnosti absolvovania školy, ale pýtajú sa rodičov, koľko zarobia v takej práci, ktorú 

budú robiť po ukončení danej školy. Paradoxne najmä deti, ktoré uvažujú o SOŠ, 

premýšľajú o tom, aká bude ich práca po skončení školy, ale  nie v kontexte toho, či 

ich bude baviť a dokážu ju robiť, ale v kontexte zárobku. 
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Odkiaľ deti čerpajú informácie o stredných školách? 

• Pre deti je jednoznačne favorizovaným zdrojom informácií internet, a v niektorých 

prípadoch aj návšteva strednej školy počas Dňa otvorených dverí (dieťa má nárok na 

ospravedlnené hodiny pre návštevu troch Dní otvorených dverí). Niektoré deti to 

údajne zneužívajú, niekde nedovolí učiteľ. 
 

• Zdá sa, že dieťa najprv akceptuje rozhodne dospelých pre niektorú školu, a až potom 

si o nej hľadá prípadné konkrétne informácie na internete.  
 

• Pri posudzovaní jednotlivých škôl dieťa uplatňuje tieto kritériá:  

• či tam idú kamaráti, 

• či je tam dobré počítačové vybavenie, 

• či je tam ihrisko, 

• či je tam  bufet, 

• či je to blízko od bydliska (najmä dievčatá),  

• vonkajší vzhľad školy (sú vnímavejšie dievčatá). 
 

• Deti pri porovnávaní škôl neanalyzujú zloženie vyučovacích predmetov, rozvrh, účasť 

školy na súťažiach, výsledky pri prijímaní na VŠ či do práce. 
 

• Niektoré deti si všímajú možnosť zahraničnej praxe (napr. kuchári a čašníci), alebo 

možnosti zahraničnej výmeny (gymnáziá, umelecké školy). 
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Odkiaľ rodičia čerpajú informácie o stredných školách? 

• Pre rodičov sú jednoznačne najčastejším zdrojom informácií o stredných školách 

skúsenosti známych a príbuzných, a následne internet.  

 

• Len sporadicky rodičia navštívia pred rozhodnutím samotnú strednú školu, resp. sa 

zúčastnia Dňa otvorených dverí. 

 

• Občas sa vyskytuje tendencia umiestniť dieťa na rovnakej škole, akú navštevoval 

starší súrodenec, alebo ako navštevovali rodičia.  

 

• Starší súrodenci sú častým a akceptovaným zdrojom informácií aj pre dieťa. 

 

• Tlačená príručka „Kam na strednú školu?“, ktorá bola údajne distribuovaná na všetky 

základné školy, sa k rodičom takmer nedostala.   

 

• Niektoré základné školy poskytli rodičom (prostredníctvom detí) len zoznamy 

stredných škôl v okrese,  s kontaktnými údajmi. Zoznamy však neobsahovali 

informácie o obsahu učiva, predmetoch, zameraní školy, o histórii školy, o vybavení 

školy, atď. 
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Kritériá  rodičov pri výbere medzi podobnými školami 

 

• Rodičia pri porovnávaní viacerých škôl z jedného odboru v ich meste, ak existujú 

(napr. elektrotechnické, obchodné akadémie), sa spoliehajú len na imidž školy medzi 

ľuďmi, nemajú ho podložený argumentmi. 

 

• Rodičia pri rozhodovaní a získavaní informácií z internetu o konkrétnej škole uplatňujú 

najmä kritérium toho, či boli jej študenti úspešní na olympiádach, a pod. Porovnávajú 

tiež to, aký podiel z  jej absolventov sa dostal na VŠ (nielen na gymnáziách!!).  

 

• Rodičia pri porovnávaní stredných škôl kladú silný dôraz na to, aby škola bola blízko 

bydliska (z dôvodu bezpečnosti dieťaťa, aj z dôvodu nákladov na cestovanie). Rodičia 

v meste sú len ojedinele ochotní pripustiť školu mimo mesta, rodičia z vidieka pripustia 

nanajvýš školu v rámci svojho okresu!! 
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Vplyv školy a pedagógov na výber strednej školy 

• Podľa vyjadrení rodičov pri výbere strednej školy takmer vôbec nepomáhajú deťom ani 

rodičom triedni učitelia !! (Až na výnimky) nie sú aktívni,  zodpovedných za rozhodnutie 

pokladajú  rodičov.                               

 

• Triedni učitelia sú často len distribútormi tlačív prihlášok, nanajvýš rozdajú deťom 

zoznamy existujúcich stredných škôl v okrese. 

 

• Podľa vyjadrení rodičov ani výchovní poradcovia (až na výnimky) neprejavujú aktivitu a 

snahu poradiť dieťaťu alebo rodičovi pri výbere strednej školy. Rodičia vnímajú ich 

existenciu skôr v oblasti výchovného poradenstva pre učiteľa pri problémovom 

správaní  dieťaťa, preto kariérne poradenstvo od nich ani neočakávajú. V niektorých 

školách výchovní poradcovia zrealizovali psychologické testovanie detí (aké majú 

vlohy), ale nenasledovalo už odporúčanie pre výber príslušnej strednej školy. Často sa 

rodič ani nedozvedel výsledok takéhoto testu (čo je protizákonné). Takéto testovania 

zrejme slúžili iným (výskumným) cieľom, nie poradenstvu pri výbere strednej školy.  
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IV. 
Porovnanie vnímania SOŠ a iných typov SŠ  

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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• Pod pojmom SOŠ sú  u rodičov vnímané len maturitné odbory, a aj to 

len z oblasti priemyslu – rodičia to ešte stále nazývajú „priemyslovky“. 

 

• Pod pojem SOŠ nie sú u rodičov zahrňované napr. stredné zdravotnícke 

školy, obchodné akadémie, stredné umelecké školy. 

 

 

• Rodičia (a zrejme aj deti) nazývajú SOŠ bez maturitou stále „učňovky“ a 

nezahrňujú ich vo svojom vnímaní pod pojem SOŠ. 

 

 

• Uvedené zistenia treba brať do úvahy napr. pri propagácii SOŠ v médiách, 

pri ich marketingovej komunikácii, pri PR aktivitách, a pod. 

Používaná terminológia 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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• Ukázalo sa, že pre rodiča  je v očiach verejnosti stále ešte spoločenské renomé 

absolventa gymnázia vyššie, ako renomé absolventa SOŠ (aj keď v deklaratívnej rovine 

to rodičia často popierajú).  

 

• Absolvovanie obchodnej akadémie je imidžovo  medzi gymnáziom a SOŠ. 

 

• Imidž SOŠ je kazený imidžom učilíšť (bezmaturitných). 

 

• Imidž SOŠ údajne kazia aj existencia 8-ročných gymnázií – podľa rodičov tam idú 

najšikovnejšie deti, ktoré odídu po 5. triede  ZŠ, kde potom zostanú tie menej šikovné. Tie 

potom absolvujú ZŠ a následne sa  rozhodujú  najmä pre SOŠ. 

 

• Imidž cirkevných stredných  škôl je nejednoznačný – časť rodičov  absolventov ZŠ ich 

vníma ako miesto, kde je paradoxne určitý problém s dodržovaním primeraného  

správania detí (napr. drogy) , pretože  tam rodičia umiestnili problémovejšie deti v nádeji, 

že ich tam prevychovajú. Iná časť rodičov (najmä veriacich) vníma cirkevné školy opačne 

- ako školy s vyššou úrovňou výchovného aj vzdelávacieho procesu. 

• Súkromné stredné školy je v očiach rodičov detí ZŠ pokladaný skôr za  horší – 

predpokladajú, že z dôvodu platenia školného je škola benevolentnejšia k vedomostiam 

aj k správaniu detí. .Určitú imidžovú výnimku tvoria súkromné gymnáziá – táto kategória 

je často pokladaná za kvalitnejšiu, ako štátne gymnáziá. 

Imidž jednotlivých typov stredných škôl 
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Pri všeobecnom hodnotení rozdielov medzi SOŠ a gymnáziami: 

 

• Kvalitu pedagógov na gymnáziách všeobecne rodičia pokladajú za uspokojivú a 

vyššiu, kvalitu pedagógov na SOŠ za rôznu, individuálne odlišnú. Predpokladajú, že 

práca pedagóga na SOŠ je náročnejšia, najmä na bezmaturitných,  z dôvodu nižšej 

„kvality“ žiakov. 

 

• Technické vybavenie na SOŠ  nevedia rodičia posúdiť, lebo nemajú dosť 

informácií. Ich predpoklady sa v tomto delia na dva extrémy – buď predpokladajú, že 

na SOŠ je vybavenie zastaralé („ako za ich čias“), alebo naopak predpokladajú, že 

školy úzko spolupracujú s veľkými firmami a tie im poskytnú moderné vybavenie. 

(zrejme podľa ojedinelých televíznych reportáží). Druhý názor je však menšinový. 

 

• Pri spolupráci SOŠ s firmami rodičia všeobecne očakávajú iniciatívu od firiem, nie 

od škôl. Očakávajú umožňovanie praxe vo firmách (avšak za mzdu !), dokonca 

očakávajú ponúkanie či garantovanie pracovných miest. 

 

Všeobecné porovnanie medzi SOŠ a gymnáziami 
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• Žiaľ – veľká časť rodičov, ktorí sa rozhodnú pre niektorý odbor SOŠ, takmer 

neuvažujú v intenciách, či si po skončení takej školy dieťa ľahko nájde zamestnanie. 

Zodpovednosť za  získanie zamestnania rodičia prenechávajú na firmy, nie na 

strednú odbornú školu, ani na jej absolventa. 

• Pri rozhodovaní o tom, aký odbor  SOŠ zvoliť, rozhodujú u rodičov  koníčky 

dieťaťa.  Detí sa rozhodujú  skôr emocionálne -  najprv sa snažia presadiť svoj 

pohľad (a názory kamarátov), neskôr ustúpia rozhodnutiu rodičov. 

• Rodičia, ktorí zvažujú pre dieťa odborné učilište bez maturity, často  plánujú po 

ich absolvovaní odchod detí za prácou do zahraničia.  Často tiež dopredu rátajú  s 

tým, že dieťa si po absolvovaní SOU založí vlastnú živnosť, ktorá ho dobre uživí, a 

neplánuje  teda byť v pozícii zamestnanca. Preto zrejme menej uvažujú o 

perspektívnosti  nájdenia zamestnania po absolvovaní. 

 

• Prieskum ukázal, že rodičia sú všeobecne málo kritickí ku zodpovednosti SOŠ 

za kvalitu prípravy žiakov na plnohodnotný pracovný výkon hneď po skončení 

školy.  

 

Uplatniteľnosť absolventa SOŠ 
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• Podľa názoru rodičov je predpokladané platové ohodnotenie  absolventa SOŠ v 

porovnaní s absolventom gymnázia  (ak ani jeden z nich nepôjde na VŠ) výrazne v 

prospech absolventa SOŠ. 
 

• Ak absolvent gymnázia pôjde na technickú  VŠ a absolvent SOŠ nepôjde, po 7-8 

rokoch od maturity bude najprv plat v prospech absolventa SOŠ, ale neskôr sa to 

obráti. 
 

• Ak aj absolvent gymnázia, aj  absolvent SOŠ pôjdu na technickú VŠ, predstava o 

ich platovom porovnaní je nejednoznačná. Nádejnejšie však v prospech absolventa 

SOŠ vyznieva  perspektíva jeho zamestnateľnosti. 
 

• Podľa názoru rodičov najmenšiu nádej na získanie zamestnania majú tí, ktorí 

ukončili gymnáziá a ďalej neštudovali (najmä chlapci). Aj perspektíva slušného platu 

je u týchto absolventov nízka (u chlapcov aj u dievčat). 
 

• Zamestateľnosť absolventov učilíšť (remeselníkov) je podľa  názoru rodičov 

pomerne dobrá (najmä samozamestnávanie ako SZČO, alebo neoficiálne práca ). 

Predstava oficiálneho zárobku je nižšia alebo neistá (podľa druhu remesla), ale 

predstava paralelného príjmu pri niektorých remeslách je vysoká. 

Predstava platového ohodnotenia absolventa SOŠ 
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Podnikové stredné odborné školy 

• Vzhľadom na predchádzajúce zistenia rodičia prejavili prekvapujúco ambivalentný 

názor na problematiku tzv. podnikových stredných škôl: 

 

• Jednak nemajú predstavu, ako to funguje s hradením školného na takomto type 

podnikových škôl, a s viazanosťou dieťaťa voči podniku po jej absolvovaní  

 

• Zároveň majú pocit, že viazanosť by bola pre ich dieťa obmedzujúca („čo ak bude 

chcieť ísť po skončení do zahraničia´? A čo keď  nebude chcieť zostať pracovať v tej 

firme a bude chcieť ísť do inej? ) 

 

• Rodičia pokladajú  takmer za samozrejmé, že aj bez platenia školného by takýto 

podnik mal garantovať študentom po absolvovaní pracovné miesto (?), avšak majú 

výhrady k viazanosti. 

 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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• Rodičia žiakov končiacich ZŠ, ktorí ich umiestnia na SOŠ s predstavou, že budú 

pokračovať na technickej vysokej škole, sa obávajú, že študent bude mať pri 

prijímacích pohovoroch aj počas štúdia problém s fyzikou a matematikou, ale 

naopak – pri odborných predmetoch (stavbárskych, strojárskych, a pod.) budú mať 

voči absolventom gymnázií výhodu. 

 

• Rodičia žiakov. končiacich ZŠ, ktorí ich umiestnia na gymnázium, ich tam (v 

prípade dobrého prospechu žiaka na ZŠ)  umiestňujú s jednoznačnou nádejou, že 

dieťa bude pokračovať na vysokej škole. 

 

• Ak by však dieťa išlo na technickú vysokú  školu, rodičia si uvedomujú, že  študent 

bude počas štúdia problém  pri odborných predmetoch (stavbárskych, 

strojárskych, a pod.), že bude mať voči absolventom SOŠ nevýhodu. Takíto rodičia 

sa však neobávajú výsledku  prijímania na technické VŠ. 

Výhody a nevýhody gymnázií a SOŠ pri prechode na VŠ 

Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 

  



V. 
Mýty o stredných školách 

 
Názory rodičov  

46 Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 



Mýtus č. 1: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.. január – apríl 2014 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Mýtus č. 1: 
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Zhrnutie pre mýtus č. 1: 

 „Na SOŠ chodia najmä menej šikovní žiaci“ 

50 

Tento mýtus sa medzi rodičmi absolventov ZŠ  všeobecne  NEPOTVRDIL ! 

Nesúhlas s týmto tvrdením prejavili  rodičov 
 

• Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že relatívne častejší súhlas 

prezentovali matky, ktoré samy  absolvovali gymnázium, najväčší nesúhlas prejavili 

matky, ktoré samy majú SOŠ s maturitou alebo bez maturity. U otcov (podľa ich vlastnej 

strednej školy) sú názorové tendencie rovnaké. 

• Pri analýze podľa výšky dosiahnutého vzdelania rodičov sa ukázalo, že s týmto mýtom 

relatívne častejšie súhlasia matky, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, alebo naopak – 

matky, ktoré majú len základné vzdelanie. Názorové tendencie u otcov sú podobné. 

• Pri analýze podľa toho, na akú ŠŠ pôjde dieťa, s týmto (mýtom) tvrdením súhlasia 

relatívne viac tí rodičia, ktorí dajú dieťa na gymnáziá, alebo (paradoxne) na učňovky. Tí 

ktorých dieťa pôjde na SOŠ s maturitou, OA či ZŠ, zas prejavili nadpriemerný nesúhlas. 

• Názory na toto tvrdenie u rodičov ôsmakov v porovnaní s rodičmi deviatakov sa úplne 

zhodujú. 



Mýtus č. 2: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Mýtus č. 2: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 

  



Zhrnutie pre mýtus č. 2:  

,,SOŠ pripravujú veľmi dobre na pracovný život“ 

54 

Tento mýtus sa medzi rodičmi absolventov ZŠ  výrazne  POTVRDIL! 

Súhlas s týmto tvrdením prejavilo takmer 80% rodičov. 
 

• Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že relatívne častejší nesúhlas 

prezentovali matky, ktoré samy  absolvovali gymnázium alebo obchodnú akadémiu, najväčší 

súhlas prejavili matky, ktoré samy majú SOŠ s maturitou alebo bez maturity. U otcov (podľa ich 

vlastnej strednej školy) sú názorové tendencie rovnaké. 

• Pri analýze podľa výšky dosiahnutého vzdelania rodičov sa ukázalo, že nesúhlas s týmto 

mýtom stúpa so zvyšujúcim sa vzdelaním  matky. Názorové tendencie u otcov sú podobné. 

• Pri analýze podľa toho, na akú ŠŠ pôjde dieťa, s týmto (mýtom) tvrdením výrazne najmenej 

súhlasia  tí rodičia, ktorí dajú dieťa na gymnáziá! Názor rodiča na kvalitu prípravy študentov 

SOŠ na pracovný život je zrejme silne diferencujúcim činiteľom pri rozhodovaní o tom, na aký 

typ strednej školy dajú svoje dieťa !! 

• Názory na toto tvrdenie u rodičov ôsmakov v porovnaní s rodičmi deviatakov sa úplne zhodujú. 

• Vyšší súhlas je v krajoch ZA, BB, TN a TT, najmenej v krajoch BA a NR. 



Mýtus č. 3: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Mýtus č. 3: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 

  



Zhrnutie pre mýtus č. 3:                                                                                       

„Absolventi SOŠ si pomerne ľahko nájdu po škole prácu“ 
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Tento mýtus sa medzi rodičmi absolventov ZŠ  viac-menej  POTVRDIL ! 

Súhlas s týmto tvrdením prejavilo 56% rodičov. 

• Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že mierne častejší nesúhlas 

prezentovali matky, ktoré samy  absolvovali gymnázium. U otcov (podľa ich vlastnej 

strednej školy) sú názorové tendencie rovnaké. 

• Pri analýze podľa výšky dosiahnutého vzdelania rodičov sa ukázalo, že nesúhlas s týmto 

mýtom stúpa so zvyšujúcim sa vzdelaním  matky. Názorové tendencie u otcov sú 

podobné, aj keď tendencia vzostupu súhlasu je miernejšia. 

• Pri analýze podľa toho, na akú ŠŠ pôjde dieťa, s týmto (mýtom) tvrdením výrazne 

najmenej súhlasia  tí rodičia, ktorí dajú dieťa na gymnáziá! Názor rodiča na perspektívu 

získania práce po SOŠ  je zrejme silne diferencujúcim činiteľom pri rozhodovaní o tom, 

na aký typ strednej školy dajú svoje dieťa !! 

• Názory na toto tvrdenie u rodičov ôsmakov v porovnaní s rodičmi deviatakov sa úplne 

zhodujú. 

• Vyšší súhlas je v krajoch ZA, TN, najmenej súhlasia v krajoch KO. PŠ, BB.. 



Mýtus č. 4: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Mýtus č. 4: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 

  



Zhrnutie zistení pre mýtus č.4:                                                                        

„Absolventi SOŠ sú na pracovnom trhu viac žiadaní ako 
absolventi gymnázií“ 

62 

Tento mýtus sa medzi rodičmi absolventov ZŠ  výrazne  POTVRDIL ! 

Súhlas s týmto tvrdením prejavilo 83% rodičov. 

• Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že mierne častejší súhlas prezentovali 

matky, ktoré samy  absolvovali SOŠ (s maturitou alebo bez). U otcov (podľa ich vlastnej strednej 

školy) sú názorové tendencie rovnaké, aj keď ich intenzita súhlasu je výraznejšia. 

• Pri analýze podľa výšky dosiahnutého vzdelania rodičov sa ukázalo, že súhlas s týmto mýtom 

klesá so zvyšujúcim sa vzdelaním  matky. Názorové tendencie u otcov sú podobné.. 

• Pri analýze podľa toho, na akú ŠŠ pôjde dieťa, s týmto (mýtom) tvrdením výrazne najmenej 

súhlasia  tí rodičia, ktorí dajú dieťa na gymnáziá! Názor rodiča na atraktívnosť absolventa  SOŠ  

na pracovnom trhu je zrejme silne diferencujúcim činiteľom pri rozhodovaní o tom, na aký typ 

strednej školy dajú svoje dieťa !! 

• Názory na toto tvrdenie u rodičov ôsmakov v porovnaní s rodičmi deviatakov sa úplne zhodujú. 

• Vyšší súhlas s tvrdením je v krajoch ZA, TN, najmenej súhlasia v kraji BA. 



Mýtus č. 5: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 
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Mýtus č. 5: 
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Podľa čoho si deti a rodičia vyberajú strednú školu.                     
Výskum rodičov 

  



Zhrnutie zistení pre  mýtus č. 5:  

„Gymnáziá majú väčšiu prestíž ako SOS“ 
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Tento výrok je medzi rodičmi absolventov ZŠ  vnímaný ambivalentne –             

ani sa NEPOTVRDIL, ANI NEBOL VYVRÁTENÝ ! 

Súhlas s týmto tvrdením prejavilo 51,2%, nesúhlas 48,8% rodičov. 

• Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že názory sú diferencované – 

výrazne  častejší súhlas prezentovali matky, ktoré samy  absolvovali gymnázium. U otcov 

(podľa ich vlastnej strednej školy) sú názorové tendencie rovnaké, aj keď vyššiu mieru 

súhlasu ešte prejavili otcovia absolventi obchodných akadémií. 

• Pri analýze podľa výšky dosiahnutého vzdelania rodičov sa ukázalo, že súhlas s týmto 

mýtom je výrazne  vyšší u tých matiek, čo ukončili VŠ, ale ja tých, čo majú len ZŠ. 

Názorové tendencie u otcov sú podobné. 

• Pri analýze podľa toho, na akú ŠŠ pôjde dieťa, s týmto (mýtom) tvrdením výrazne 

častejšie  súhlasia  tí rodičia, ktorí dajú dieťa na gymnáziá! Ale aj na SOŠ bez maturity. 

Názor rodiča na prestížnosť absolvovania gymnázia je v úzkom vzťahu  s  rozhodovaním 

o tom, na aký typ strednej školy dajú svoje dieťa !! 

• Názory na toto tvrdenie u rodičov ôsmakov v porovnaní s  deviatakmi sa zhodujú. 

• Mierne nižší súhlas s tvrdením je v krajoch ZA, TT. 



Mýtus č. 6: 

67 
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Mýtus č. 6: 

69 



Zhrnutie zistení pre Mýtus č. 6:  

„Kto chce dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie, mal by 
absolvovať gymnázium.“ 
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Tento výrok je medzi rodičmi absolventov ZŠ  vnímaný ambivalentne –             

ani sa NEPOTVRDIL, ANI NEBOL VYVRÁTENÝ! 

Súhlas s týmto tvrdením prejavilo 51,1%, nesúhlas 48,9% rodičov. 

• Pri analýze podľa typu strednej školy rodičov sa ukázalo, že názory sú diferencované – 

výrazne  častejší súhlas prezentovali matky, ktoré samy  absolvovali gymnázium, ale aj 

obchodné akadémie a zdravotné školy (teda nie SOŠ) U otcov sú názory rovnaké. 

• Pri analýze podľa výšky dosiahnutého vzdelania rodičov sa ukázalo, že súhlas s týmto 

mýtom je výrazne  vyšší u tých matiek, čo ukončili VŠ, ale ja tých, čo majú len ZŠ. 

Názorové tendencie u otcov sú podobné. 

• Pri analýze podľa toho, na akú ŠŠ pôjde dieťa, s týmto (mýtom) tvrdením výrazne 

častejšie  súhlasia  tí rodičia, ktorí dajú dieťa na gymnáziá! Ale aj na SOŠ bez maturity. 

Súhlas s názorom rodiča, že gymnázium je nevyhnutným predpokladom pre 

absolvovanie VŠ, je v úzkom vzťahu  s  rozhodovaním o type strednej školy  

• Názory na toto tvrdenie u rodičov ôsmakov v porovnaní s  deviatakmi sa zhodujú. 

• Mierne vyšší súhlas je v krajoch BB, TN, BA. 
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VI. 
Zmeny stredného odborného školstva  

oproti minulosti a do budúcnosti. 
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Zmeny SOŠ oproti minulosti 

• Názory rodičov na vývoj a smerovanie nášho stredného odborného 

školstva za posledné roky je značne kritický. Kritizujú odtrhnutosť od 

praxe v porovnaní s minulosťou, ale vinia za to zamestnávateľov, 

najmä veľké súkromné firmy v zahraničnom vlastníctve 

 

• Kritickosť nie je ani tak získaná skúsenosťou a vlastnými poznatkami, 

ale je zrejme živená negatívnou mediálnou publicitou o vysokej 

nezamestnanosti vo všeobecnosti, a teda aj publicitou o ťažkej 

uplatniteľnosti absolventov SOŠ. 
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Aká je ideálna SOŠ v predstave rodičov 

• Za ideálnu SOŠ pokladajú rodičia takú, na akú si spomínajú zo 

svojej mladosti, resp. zo spomienok na situáciu u svojich rodičov 

(Spomienkový optimizmus?). Keďže vtedy sa nestretávali s pojmom 

nezamestnanosť, žijú v presvedčení, že aj stredné odborné školy boli 

vtedy lepšie, ako sú v súčasnosti. Hoci rodičia absolventov ZŠ sú cca 

vo veku 40-45 rokov.  

 

• Tento pocit je výrazne silnejší v regiónoch, kde boli veľké 

výrobné fabriky, ktoré úzko spolupracovali so školami a zároveň 

zabezpečovali prácu pre celý región. 

 

• V súčasnosti nedokážu rodičia ideálnu SOŠ presne definovať, majú 

len 2 základné požiadavky: nech do nej chodia učiť majstri z 

podnikov a firiem,  a nech sa žiaci dobre naučia cudzí jazyk, aby 

mohli po skončení odísť do zahraničia ! 

 



74 

Budúcnosť SOŠ na Slovensku 

• Budúci vývoj kvality SOŠ rodičia nevidia pozitívne, predpokladajú skôr úpadok 

(kvôli nedostatku financií na školstvo a kvôli neochote súkromných firiem 

podieľať sa na rozvoji SOŠ.  
 

• Určitú vinu za zníženie úrovne SOŠ kladú rodičia aj  zvyšovaniu počtu 

vysokých škôl a znižovaniu ich úrovne, čo má podľa nich za následok, že veľa 

absolventov ZŠ ide na gymnáziá s víziou vysokej školy. Zároveň  však aj 

priveľa absolventov SOŠ pokračuje  na vysokých školách, a teda priamo do 

praxe prichádzajú len tí najmenej kvalitní absolventi SOŠ.  
 

• Podľa rodičov budúcnosť SOŠ do veľkej miery závisí aj od úrovne základných 

škôl – treba obnoviť praktické vyučovanie, robiť exkurzie do podnikov, mala by 

sa zlepšiť výchova v oblasti úcty k manuálnej práci, aj k práci ako takej. 
 

• Imidž SOŠ podľa požiadaviek rodičov sa jednoznačne zlepší, ak tieto školy 

budú deklarovať (?) že absolventom garantujú zamestnanie ! (?) 

 

• Šancou SOŠ je ich vhodná marketingová komunikácia a prezentácia v médiách! 



Ďakujeme za pozornosť! 




