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Štúdia o výbere strednej školy 

Tento dokument je verejnou súčasťou širšej dlhodobej štúdie Než zazvoní, ktorá mapuje proces 
rozhodovania o výbere školy u žiakov ôsmich a deviatych tried. Výsledky štúdie by mali slúžiť predovšetkým 
vedúcim pracovníkom stredných škôl na to, aby robili zodpovedné a efektívne rozhodnutia a výchovným 
poradcom základných škôl pre zlepšenie obrazu o žiackych preferenciách. Poslaním Než zazvonia ich im v 
tom pomáhať. 

Hlavné zistenie 
 

 Na začiatku školského roka má 14,3 % deviatakov jasno v tom, na ktoré stredné školy si podá prihlášky. 
Deviataci zároveň majú predstavu o svojom budúcom smerovaní v 91,2 % prípadov, ale ešte pripúšťajú 
zmenu. Kam si podať prihlášky zatiaľ vôbec nevie 8,8 % žiakov deviatych tried. 

 Už na začiatku 8. triedy majú viac ako 80 % žiakov aspoň predstavu o tom, na akú školu si podajú 
prihlášku, z toho 9,8 % je úplne rozhodnuté o tom, na akú školu si podá prihlášku. Dáta ukazujú, že 
rozhodovanie o voľbe školy začína oveľa skôr ako v 9. triede. 

 Takmer dve tretiny respondentov (62,1 %) plánujú štúdium na niektorej zo stredných odborných škôl, 
22,5 % žiakov plánuje ísť po základnej škole na gymnázium. Nerozhodnutých o type školy, ktorý chcú 
študovať, je 13,2 % ôsmákov a 8,5 % deviatakov. 

 Už mesiac po začiatku školského roka si informácie o stredných školách zisťovalo 78,1 % opýtaných 
deviatakov. Konkrétne informácie o stredných školách si zisťovalo na začiatku ôsmej triedy základnej 
školy 52,6 % opýtaných ôsmákov. 

 Žiaci posledných ročníkov základných škôl by najčastejšie chceli študovať podnikateľské odbory a 
obchodné školy, 50,8 % deviatakov a 47,1 % ôsmákov uviedlo, že by chcelo študovať práve tieto 
odbory. Naopak najmenší záujem je o odbory služieb, ktoré chce študovať 16,8 % ôsmákov a 15,7 % 
deviatakov. 

 Aspoň jednu návštevu dňa otvorených dverí nejakej strednej školy už absolvovalo na začiatku 
školského roka podľa nášho prieskumu 16,7 % opýtaných deviatakov. 78,3 % deviatakov má v pláne 
navštíviť aspoň jeden deň otvorených dverí aj tento školský rok. 

 Na najmenej jednom dni otvorených dverí strednej školy bolo na začiatku ôsmeho ročníka tiež 9,2 % 
opýtaných ôsmákov. Tento školský rok má v pláne dni otvorených dverí v pláne navštíviť 32,8 % 
ôsmákov. 

 Dni otvorených dverí chcú žiaci v 57,6 % navštíviť predovšetkým kvôli tomu, aby sa dozvedeli viac 
informácií o vybranej strednej škole. 24 % žiakov sa potom chce tiež pozrieť, ako vyzerajú priestory 
školy a 12,3 % opýtaných sa chce dozvedieť, čo sa žiaci v škole učia. 

 22,9 % žiakov ôsmich a deviatych tried nevie, kto je na ich škole výchovný poradca. Zároveň by sa o 
výbere strednej školy chcelo s výchovným poradcom pobaviť 66,2 % deviatakov  
a 54,2 % ôsmákov. 



 

 
 

 O výbere strednej školy a prihláškach by sa s výchovným poradcom žiaci chceli radiť najlepšie v 
osobnom rozhovore, ktorý by preferovalo 43,1 % deviatakov. Naopak hromadne v triede sa chce o 
voľbe strednej školy baviť 15,6 % ôsmákov a 23,1 % deviatakov. 

 Iba 55,7 % žiakov vie, kto je na ich základnej škole psychológ. 20,5 % žiakov tvrdí, že na ich škole 
psychológa vôbec nemajú a 23,8 % žiakov tak nevie, na akého odborníka v škole sa obrátiť s 
psychickými problémami. 

 Viac ako štvrtina (26,3 %) žiakov by v prípade potreby služby školského psychológa rada využila. 
Naopak 20,1 % žiakov práve nevie, či by sa k návšteve psychológa odhodlali. 

 47,5 % ôsmákov a deviatakov už v minulosti niekedy vyskúšalo alkohol. Podiel bude pravdepodobne 
ešte vyšší, vzhľadom na to, že v takto pálčivých otázkach respondenti často informácie zatajujú. 

 29,3 % opýtaných potom vyskúšalo aj cigarety a 16,4 % opýtaných niekedy vyskúšalo tzv. lyfty alebo 
žuvací tabak. Marihuanu potom vyskúšalo 4,3 % opýtaných a diskutovanú drogu kratom niekedy 
vyskúšalo 1,7 % žiakov ôsmich a deviatych tried základných škôl. 

 Aspoň jedenkrát týždenne alkohol požije 5,6 % respondentov. Cigarety potom pravidelne fajčia 8,2 % 
opýtaných. Lyfty používajú pravidelne 4 % žiakov. Marihuanu najmenej jedenkrát týždenne konzumuje 
1,6 % žiakov. Kratom pravidelne užíva 0,9 % opýtaných žiakov. 

 

  



 

 
 

Metodika 
Štúdia bola vykonaná formou on-line dopytovania žiakov ôsmich deviatych ročníkov. Participácia na 
prieskume bola ponúknutá náhodne vybraným základným školám z celej Slovenskej republiky. Výsledná 
vzorka po očistení dát predstavovala 3867 respondentov, z toho 1836 žiakov ôsmich ročníkov a 2031 žiakov 
deviatych ročníkov. Do analýzy sú zahrnutí iba tí respondenti, ktorí plánujú podať aspoň jednu prihlášku na 
strednú školu alebo učilište. Odpovede ostatných nie sú relevantné cieľom výskumu, pretože sa rozhodli 
pracovať alebo odpovedali len málo alebo žiadne otázky. 

Medzi respondentmi bolo 50,6 % dievčat a 49,4 % chlapcov. 

Zber dát prebehol v období od 14. do 28. septembra 2022. 

Kontakt 
Štúdiu vypracovalo Než zazvoní, s.r.o., ktoré sa venuje poradenstvu základným a stredným školám. 

Ing. Mgr. Petr Soukeník, Mgr. Karel Komínek, Mgr. Jakub Roh, Bc. Aneta Košíková 

info@nezzazvoni.sk 

www.nezzazvoni.sk 

 

Kontakt pre médiá 
Bc. Aneta Košíková 
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Všeobecne k rozhodovaniu o voľbe školy 

Drvivá väčšina (96,9 %) opýtaných ôsmákov a deviatakov plánuje po dokončení povinnej školskej dochádzky 
pokračovať v štúdiu na strednej škole. Takmer dve tretiny respondentov (62,1 %) plánujú štúdium na 
niektorej zo stredných odborných škôl, 22,5 % žiakov chce po základnej škole ísť na gymnázium. Na 
konzervatórium plánuje ísť 2,8 % opýtaných. Nerozhodnutých je ešte 10,8 % žiakov. 

V prípade, že rozdelíme dáta na ôsmákov a deviatakov, zvýši sa podiel stále nerozhodnutých u ôsmákov na 
13,2 %, zatiaľ čo deviatakov, ktorí ešte nevedia, akým smerom pokračovať, je 8,5 %. Na dátach môžeme 
pozorovať, že už v ôsmej triede má väčšina žiakov jasno, aký typ školy si v prípade voľby zvolí. Rozhodovanie 
sa neodohráva v deviatej triede, ale k formovaniu názoru na výber strednej školy dochádza už oveľa skôr.  
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1. Čo plánuješ robiť po ukončení základnej školy?
N = 3867

a. Chodiť na strednú odbornú školu.

b. Chodiť na učilište.

c. Chodiť na gymnázium.

d. Chodiť na konzervatórium.

e. Neviem.

62,9%

61,3%

2,1%

1,4%

23,9%

21,1%

2,6%

3,0%

8,5%

13,2%

9. trieda

8. trieda
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2. Čo plánuješ robiť po ukončení základnej školy? 
Podľa ročníka

N = 3867

a. Chodiť na strednú odbornú školu. b. Chodiť na učilište. c. Chodiť na gymnázium.

d. Chodiť na konzervatórium. e. Neviem.



 

 
 

Podobný trend môžeme pozorovať aj v otázke, či už majú žiaci vybrané školy, na ktorých chcú  
v budúcnosti študovať. Deväťáci pol roka pred odovzdaním prihlášok o svojom budúcom smerovaní jasno v 
14,3 % prípadov a 35,7 % má predstavu, ktorá sa pravdepodobne nezmení. Naopak 40,2 % opýtaných 
deviatakov sa ešte hľadá – mieri určitým smerom, ale pripúšťa, že sa ich rozhodnutie môže zmeniť. 8,5 % 
deviatakov zatiaľ nevie, na aké školy si podajú prihlášky.  

 

Žiaci ôsmich tried sa ešte stále hľadajú, napriek tomu 9,8 % z nich už vie presne, na aké školy sa chce hlásiť 
a nepredpokladajú, že by sa ich názor zmenil. 23,4 % má o svojej budúcej škole predstavu, ktorá sa 
pravdepodobne nezmení. Na druhej strane 42,6 % má o škole predstavu, ktorý sa pravdepodobne nezmení. 
18,7 % žiakov ôsmich tried potom ešte vôbec nevie, kam sa bude hlásiť. Dáta ukazujú, že záujem o určitú 
školu alebo smer začína oveľa skôr ako v 9. triede. Už na začiatku 8. triedy má väčšina žiakov (81,3 %) aspoň 
predstavu o tom, na akú školu si podá prihlášku.  
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3. Vieš už, kam si budeš podávať prihlášky na strednú školu?
9. trieda

a. Ešte vôbec neviem.

b. Mám už nejakú predstavu, ale
možno sa ešte zmení.

c. Mám už nejakú predstavu, ktorá sa
pravdepodobne nezmení.

d. Už viem presne, kam sa chcem
hlásiť. Určite sa to nezmení.

18,7%

48,1%

23,4%

9,8%

4. Vieš už, kam si budeš podávať prihlášky na strednú školu?
8. trieda

a. Ešte vôbec neviem.

b. Mám už nejakú predstavu, ale
možno sa ešte zmení.

c. Mám už nejakú predstavu, ktorá sa
pravdepodobne nezmení.

d. Už viem presne, kam sa chcem
hlásiť. Určite sa to nezmení.



 

 
 

Už mesiac po začiatku školského roka si informácie o stredných školách zisťovalo 78,1 % opýtaných 
deviatakov, len 16,2 % deviatakov, ktorí majú záujem o štúdium na strednej škole, si ešte žiadne konkrétne 
informácie o školách nezačalo zisťovať. Predpokladáme, že tento pomer sa do mesiaca pomerne zmení, 
vzhľadom na to, že začína obdobie búrz a veľtrhov škôl. 

V prípade ôsmákov je pomer tých, ktorí si konkrétne informácie o školách už nejakým spôsobom zisťovali 
pomerne nižší, avšak je už viac ako polovičný (52,6 %). Aj to dokazuje, že školy by sa v prípade komunikácie 
s budúcimi uchádzačmi nemali orientovať iba na vychádzajúcich deviatakov, ale aj na nižšie ročníky – 
ôsmáky a mladší žiaky môžu osloviť skôr a ich rozhodovanie formovať. 
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5. Zisťoval/a si si už nejaké informácie o stredných školách?
9. trieda

a. Áno.

b. Nie.

c. Neviem, nepamätám
sa.

52,6%
39,5%

7,9%

6. Zisťoval/a si si už nejaké informácie o stredných školách?
8. trieda

a. Áno.

b. Nie.

c. Neviem, nepamätám sa.



 

 
 

Prostredníctvom ďalšej otázky sme zisťovali, akému študijnému zameraniu by sa žiaci najradšej venovali. 
Pri otázke bolo možné uviesť maximálne 3 odpovedí, súčet uvedených dát teda nerobí 100 %. Zo získaných 
dát dokážeme určiť, o ktorom z ponúkaných študijných zameraní uvažuje najviac žiakov ôsmich a deviatych 
tried. Najčastejšie uvádzanými strednými školami, ktoré by žiaci chceli študovať, sú školy obchodné a 
podnikateľské, o ktoré má záujem 50,8 % deviatakov a 47,1 % ôsmákov. Záujem je tiež o školy priemyselné, 
technické alebo IT, 44,1 % deviatakov a 40,9 % ôsmákov uviedlo, že by chcelo študovať školu s týmto 
zameraním. 
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44,8%
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Jiné

i. Pedagogická alebo sociálna školu

h. Služby (kaderník/ice, kozmetička, predavač/ka
atď.)

g. Gastronomická alebo hotelová škola
(čašník/kuchár, pekár, cestovný ruch a pod.)

f. Umelecká škola, konzervatórium.

e. Obchodná alebo podnikateľská škola.

d. Poľnohospodárska, veterinárna alebo lesnícka
škola.,

c. Priemyselná, technická, strojná alebo IT škola.

b. Zdravotnícka škola.

a. Gymnázium.

7. Na ktoré z týchto typov škôl by si najradšej študoval/a?
Podľa ročníka

N = 3867

8. trieda

9. trieda



 

 
 

Naopak najmenej uvádzaným odborom boli služby, ktorým by sa rado venovalo 16,8 % ôsmákov a 15,7 % 
deviatakov. Časť opýtaných tiež využila varianty doplniť vlastnú odpoveď (5 %). Tu najčastejšie žiaci 
uvádzali, že ešte presne nevedia, ktorému zameraniu by sa chceli venovať. Takto odpovedala 2 % opýtaných. 
Žiaci uvádzali aj samostatné odbory, ktoré nevedeli kam zaradiť – športové gymnáziá, policajné či vojenské 
školy. 

Dni otvorených dverí 
Dni otvorených dverí predstavujú v náborových aktivitách školy jednu z najväčších výziev a zároveň 
príležitostí, ako osloviť uchádzačov a prinútiť ich podať prihlášku na školu. Aspoň jednu návštevu dňa 
otvorených dverí nejakej strednej školy už absolvovalo na začiatku školského roka podľa nášho prieskumu 
16,7 % opýtaných deviatakov a 9,2 % ôsmákov. 

 

Dni otvorených dverí sú pre stredné školy tiež jednou z najväčších príležitostí, ako nadviazať kontakt so 
záujemcami o štúdium, ktorý vydrží nielen do prihlášky, ale aj zápisu a usadnutie žiakov do lavíc. Preto by 
si na nich školy mali dať veľký pozor a urobiť z nich nezabudnuteľné zážitky. 
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84,3%
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9. trieda

8. trieda

8. Bol/a si už niekedy na dni otvorených dverí nejakej strednej školy?
Podľa ročníka

N = 3867

a. Áno, bol/a som na jednom dni otvorených dverí.

b. Áno, bol/a som na viacerých dňoch otvorených dverí.

c. Nie, nebol/a som na žiadnom dni otvorených dverí.



 

 
 

Aspoň jeden otvorených dverí má v tomto školskom roku záujem navštíviť 78,3 % deviatakov a 13,2 % 
deviatakov sa na návštevu zatiaľ nerozhodlo. Aj žiaci ôsmich tried zvažujú návštevu dňa otvorených dverí 
niektorej zo stredných škôl, pre návštevu sa rozhodlo 32,8 % ôsmákov, 32 % ôsmákov potom návštevu dní 
otvorených dverí nechá pravdepodobne až na budúci školský rok. 

 

Dni otvorených dverí chcú žiaci navštíviť predovšetkým kvôli tomu, aby sa dozvedeli viac informácií o 
vybranej strednej škole, 24 % žiakov sa chce tiež pozrieť, ako vyzerajú priestory školy. 12,3 % opýtaných sa 
chce dozvedieť, čo sa žiaci vo vybranej škole učia 
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15,9%
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9. trieda
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9. Plánuješ ísť tento školský rok na deň otvorených dverí niektorej strednej školy?
Podľa ročníka

N = 3867

a. Učite áno. b. Skôr áno. c. Skôr nie. d. Určite nie. e. Neviem.

57,6%

1,1%

12,3%

1,4%

2,9%

24,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

f. sa chcem dozvedieť viac informácií o tej
škole.

e. tam chcú ísť kamaráti.

d. chcem vidieť čo sa tam učí.

c. chcem stretnúť žiakov z tej školy.

b. chcem stretnúť učiteľa z tej školy.

a. chcem vedieť ako vyzerajú priestory

10. Na deň otvorených dverí plánujem ísť, pretože:
N = 3867



 

 
 

Výchovní poradcovia a školskí psychológovia 

Vzhľadom na to, že výchovní poradcovia zaujímajú výsadné postavenie v procese rozhodovania žiakov o 
stredných školách – v niektorých prípadoch vypĺňajú prihlášky, vedú so žiakmi hodiny na tému voľby 
povolania a rozhodujú o tom, kam sa pôjde na školskú burzu alebo návštevu dňa otvorených dverí. Rozhodli 
sme sa teda žiakov opýtať aj na niekoľko otázok o výchovných poradcoch. Ukázalo sa, že viac ako 20 % 
žiakov nevie, kto je na ich škole výchovný poradca. 

Zároveň by sa ale dve tretiny deviataku (66,2 %) chceli so svojim výchovným poradcom už teraz pobaviť o 
voľbe strednej školy. Oveľa viac ako verejne v triede, by sa chceli poradiť v súkromí jeden na jedného. Tento 
spôsob pomoci s výberom školy by si prialo 43,1 % respondentov z radov deviatakov. V prípade ôsmákov 
by už dnes pomoc výchovného poradcu ocenilo 54,2 % opýtaných, z toho potom 38,3 % by sa s výchovným 
poradcom radšej pobavilo osamote ako hromadne v triede. 

77,1%

22,9%

11. Vieš, kto je na tvojej škole výchovný poradca?
N = 3867

a. Áno.

b. Nie.

23,1%

15,9%

43,1%

38,3%

33,8%

45,8%
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12. Máš záujem sa o možnostiach štúdia na strednej škole poradiť so svojim 
výchovným poradcom?

Podľa ročníka
N = 3867

a. Áno, najlepšie hromadne v triede. b. Áno, najlepšie osamote. c. Nie, nemám záujem.



 

 
 

Vzhľadom na to, že wellbeing a psychické zdravie žiakov i učiteľov je dôležitou ak dnešnému dňu aj veľmi 
diskutovanou témou, rozhodli sme sa žiakov opýtať, či vôbec vie, kto je u nich školský psychológ. 
Vychádzame iba z dát od respondentov, nevieme, koľko škôl má alebo nemá školského psychológa – 
reflektujeme len to, čo si respondenti myslia alebo o čom sú presvedčení. 

 Žiaci základných škôl prevažne nevedia, kto je na ich školách školský psychológ alebo tvrdia, že školského 
psychológa na škole vôbec nemajú. Iba 55,7 % žiakov vie, kto je na ich základnej škole psychológ.  

 

O služby školského psychológa je medzi žiakmi záujem – aj napriek tomu, že len 55,7 % žiakov vie, kto je 
ich školský psychológ, viac než štvrtina (26,3 %) žiakov by v prípade potreby služby školského psychológa 
využila a 20,1 % žiakov teraz nevie, či by sa k návšteve psychológa odhodlali. 
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13. Vieš, kto je na tvojej škole školský psychológ?
N = 3867

a. Áno.

b. Nie.

c. Školského
psychológa na škole
nemáme.
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a. Určite áno. b. Skôr áno. c. Skôr nie. d. Určite nie. e. Neviem.

14. Mal/a by si záujem v prípade potreby využiť služby školského psychológa?
N = 3867



 

 
 

Návykové látky v školách 

Ďalšou často preberanou témou v školských kruhoch sú drogy a frekvencia ich užívania násťročnými. Žiakom 
sme v tejto otázke dali zoznam substancií, ktoré sú návykové. Žiaci mali za úlohu označiť, ktoré z nich 
minulosti vyskúšali. Podľa odpovede respondentov 47,5 % z nich už v minulosti niekedy vyskúšalo alkohol. 
Podiel bude pravdepodobne ešte vyšší, vzhľadom na to, že v takto pálčivých otázkach respondenti často 
informácie zatajujú. 29,3 % opýtaných potom vyskúšalo aj cigarety a 16,4 % opýtaných niekedy vyskúšalo 
tzv. lyfty (nikotínové vrecká pod peru) alebo žuvací tabak. Marihuanu potom vyskúšalo 4,3 % opýtaných. 
Do škôl si cestu našla aj látka Kratom – alkaloid získavaný z listov stromov Kratomu. Kratom niekedy 
vyskúšalo 1,7 % žiakov ôsmich a deviatych tried základných škôl. 
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15. Vyskúšal/a si niekedy nejakú z nasledujúcich látok?
N = 3867

Áno Nie



 

 
 

Žiakov sme sa rovno opýtali, či dané návykové látky užívajú častejšie. Aspoň jedenkrát týždenne alkohol 
požije 5,6 % žiakov. Cigarety potom pravidelne fajčia 8,2 % opýtaných. Lyfty používajú pravidelne 4% 
žiakov. Marihuanu najmenej jedenkrát týždenne konzumuje 1,6 % žiakov. Kratom, ktorý je stimulantom aj 
relaxantom zároveň, pravidelne užíva pravidelne 0,9 % opýtaných žiakov. Tvrdšie drogy typu LSD, pervitín 
alebo extáza užíva jedenkrát týždenne alebo častejšie menej ako 1 % respondentov.  
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16. Užívaš niektorú z nasledujúcich látok pravidelne, teda aspoň 1x týždenne?  
N = 3867

Ano Ne



 

 
 

Ďalšie informácie a pomoc s kampaňou pre prijímacie konanie 
Neváhajte sa na nás obrátiť pre ďalšie informácie o správaní a rozhodovaní žiakov ôsmich a deviatych tried, 
alebo ak máte záujem o pomoc s marketingom a kampaňami zameranými na zisk väčšieho počtu 
uchádzačov a následne študentov vo vašej škole. 

Navštívte náš web, kde nájdete ďalšie štúdie. Pre informácie o školení a termínoch najbližších školení sa 
pozrite na www.nezzazvoni.sk/skoleni/. 

 

Kontakt 
info@nezzazvoni.sk 

www.nezzazvoni.sk 

 

O nás 
Než zazvoní pomáha riaditeľom a ďalším vedúcim pracovníkom základných a stredných škôl. Venujeme sa 
výskumom a aplikácii marketingových poznatkov do prostredia škôl. Pomáhame s marketingom. Od roku 
2011 sme preškolili a pomohli 3656 pracovníkov z viac ako 810 základných a stredných škôl. 

 

 


