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ABSTRAKT
Štúdia prezentuje výsledky zisťovania postojov výchovných poradcov k atraktívnosti štúdia na
stredných odborných školách. Výskumný súbor je tvorený 115 výchovnými poradcami zo
základných a 102 výchovnými poradcami zo stredných odborných škôl. Výsledky naznačujú,
že štúdium na stredných odborných školách považujú za atraktívnejšie než štúdium na
gymnáziách skôr výchovní poradcovia zo základných škôl než výchovní poradcovia zo
samotných stredných odborných škôl. Toto zistenie môže súvisieť s odlišne vnímaným
významom atraktívnosti v oboch skupinách respondentov. Výchovní poradcovia zo
základných škôl môžu vnímať vyššiu atraktívnosť stredných odborných škôl hlavne v spojitosti
s veľkým záujmom z radov ich žiakov o tento druh školy, zatiaľ čo výchovní poradcovia zo
stredných odborných škôl ju môžu vnímať cez prizmu slabej pripravenosti žiakov základných
škôl prichádzajúcich na ich školy pokiaľ ide o úroveň ich vedomostí, zručností, morálnych
noriem a učebných návykov. V štúdii sa skúmajú postoje výchovných poradcov k problematike
vybraných faktorov, ktoré majú vplyv na výber druhu stredoškolského štúdia žiakmi,
a analyzujú sa niektoré aspekty spolupráce škôl so zamestnávateľmi. Výsledky sú v závere
diskutované v zmysle súčasnej situácie na trhu stredoškolského vzdelávania. Do úvahy sa
berie hypotetická súvislosť s dlhodobejším trendom zvýšeného dopytu po stredoškolskom a
vysokoškolskom vzdelaní skôr spoločenskovedného než technického zamerania zo strany
uchádzačov o štúdium, a to i napriek tomu, že ponuka pracovných príležitostí pre absolventov
technických odborov je vysoká.
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1. ÚVOD
Predmetom prezentovaného príspevku sú názory a postoje výchovných poradcov (ďalej v
texte iba „poradcov“) základných škôl (ZŠ) a stredných odborných škôl (SOŠ) k problematike
atraktívnosti štúdia na stredných odborných školách. Tento výskum je súčasťou širšieho
výskumu o atraktívnosti stredného odborného vzdelávania, ktorý sa realizuje v projekte
Rozvoj stredného odborného vzdelávania v rámci aktivity 1.1.4.*
Vzhľadom na to, že záujem o štúdium na stredných odborných školách už dlhšie obdobie klesá,
ide o dlhodobý výskumný cieľ, pri riešení ktorého sú názory poradcov relevantné z viacerých
dôvodov. Z právne ukotvenej definície pracovnej náplne poradcov vyplýva, že poskytujú
konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy
pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informujú ich o otázkach štúdia na stredných
a vysokých školách a pomáhajú pri voľbe povolania (Zákon č. 43/1996 Z.z. o výchovnom
poradenstve). Poradca teda pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia,
povolania a pracovného uplatnenia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov
a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium – je teda priamym aktérom a vplyvným článkom
procesu rozhodovania sa žiaka o svojom ďalšom vzdelávaní.
Ďalším dôvodom relevantnosti názorov poradcov na skúmanú problematiku je ich
sprostredkujúca funkcia v rámci vzdelávacieho systému, konkrétne ich znalosti o prepojení
škôl s ďalšími odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti (Zákon č.
279/1993 Z.z. o školských zariadeniach). To znamená, že okrem znalostí o samotnom procese
rozhodovania poradcovia rozumejú aj širším súvislostiam výberu ďalšieho vzdelávania žiakmi.
Z tohto dôvodu sú preto kompetentní v tejto oblasti podať jedinečné relevantné informácie.
2. METÓDY A VÝBEROVÝ SÚBOR
V rámci tohto výstupu projektu sa analyzujú dva súbory dát, ktoré boli zozbierané pomocou
dvoch on-line dotazníkov. Jeden súbor obsahuje odpovede poradcov na základných školách,
druhý súbor odpovede poradcov na stredných odborných školách.
2.1. Súbor poradcov základných škôl
Na prieskume realizovanom v období od 28. apríla 2014 do 19. júna 2014 sa zúčastnilo 115
poradcov (z toho 83% žien a 9,6% mužov) zo 141 základných škôl (z čoho bolo 97,6%
štátnych, 0,8% súkromných a 1,6% cirkevných škôl) v rámci všetkých krajov SR. Vek
participantov bol v rozmedzí od 21 do 64 rokov (Me=46 rokov), s dĺžkou učiteľskej praxe
v rozmedzí od 3 do 43 rokov (Me=22 rokov) a dĺžkou praxe v pozícii poradcu v rozmedzí od 1
do 32 rokov (Me=8 rokov). Až 97,4% poradcov pôsobilo na svojej škole zároveň ako učiteľ, iba
2,6% respondentov vykonávalo výlučne prácu poradcu. Každý výchovný poradca mal
ukončené vysokoškolské vzdelanie.
2.2. Súbor poradcov stredných odborných škôl
Na ďalšom prieskume (realizovanom od 1. apríla 2014 do 3. mája 2014) sa zúčastnilo 102
poradcov zo stredných odborných škôl (z toho 94,6% žien a 17% mužov), ktorí pôsobili v 95
stredných odborných školách, vrátane obchodných akadémií (87% štátnych, 12%
súkromných a 2% cirkevných škôl) v rámci všetkých krajov SR. Vek participantov bol
v rozmedzí od 25 do 61 rokov (Me=51 rokov), s dĺžkou učiteľskej praxe v rozmedzí od 0 do 40
*

Prieskum sleduje vnímanie atraktívnosti odborného vzdelávania rôznymi cieľovými skupinami (napr.
učiteľmi, žiakmi, zamestnávateľmi) so zámerom komplexne pristupovať k tomuto významnému
školsko-politickému a ekonomickému problému.
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rokov (Me=25 rokov) a dĺžkou praxe na pozícii poradcu v rozmedzí od 0 do 32 rokov (Me=7
rokov).Opäť väčšina (96%)poradcov pôsobila v tom čase na svojej škole zároveň ako učiteľ a
iba 4% respondentov malo v pracovnej náplni výlučne prácu poradcu. Dáta sa zbierali za 25
rôznych skupín odborov vzdelávania, na ktoré sa jednotlivé školy zameriavajú dennou formou.
Následne sa tieto skupiny rozdelili do 4 kategórií: 1) technické vedy a náuky, 2)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky, 3) spoločenské vedy, náuky a služby,
4) umenie a umelecko-remeselná tvorba. Jedna škola často otvára viac skupín, resp. kategórií
odborov, preto 102 poradcov na stredných odborných školách v rámci nášho prieskumu
uviedlo spolu 247 rôznych odborov vzdelávania, na ktoré sa ich školy zameriavajú, a ktoré
otvorili v dennej forme štúdia (graf č. 1).
Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie skupín odborov podľa kategórií
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3. VÝSLEDKY
3.1. Vnímanie atraktívnosti stredných odborných škôl v porovnaní s gymnáziami
Poradcovia zo ZŠ a SOŠ boli v prieskume požiadaní vyjadriť sa k atraktívnosti stredných
odborných škôl v porovnaní s gymnáziami v ich regióne. V grafe č. 2 vidíme zastúpenie
názorov zlúčeného súboru poradcov základných a stredných odborných škôl na atraktívnosť
SOŠ oproti gymnáziám. Nižšiu a podstatne nižšiu atraktívnosť stredných odborných škôl
v porovnaní s gymnáziami vníma skoro polovica poradcov na Slovensku, kým vyššiu
a podstatne vyššiu atraktívnosť týchto škôl vníma iba necelá tretina z nich. Podľa temer tretiny
poradcov je atraktívnosť SOŠ rovnaká, ako u gymnázií.

Graf č. 2: Atraktívnosť SOŠ oproti gymnáziám podľa zlúčeného súboru poradcov (SOŠ a ZŠ).
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Otázka: Aká je vo Vašom kraji atraktívnosť stredných odborných škôl v porovnaní s gymnáziami?
Poznámka: respondenti hodnotili atraktívnosť na 5-bodovej škále, pričom hodnoty 1 a 2 (podstatne vyššia a vyššia)
boli zlúčené, obdobne hodnoty 4 a 5 (nižšia a podstatne nižšia).

Ak ďalej zoberieme do úvahy celý súbor poradcov bez ohľadu na to, na akom druhu školy
pôsobia, dáta ukázali značné regionálne rozdiely. Podstatne vyššiu a vyššiu atraktívnosť SOŠ
v porovnaní s gymnáziami vníma viac než 40% poradcov z Trenčianskeho, Trnavského a
Nitrianskeho kraja (podiely nad celoslovenským priemerom), pričom vo všetkých ostatných
krajoch je zastúpenie poradcov s týmto názorom výrazne nižšie. Potvrdilo sa osobitné
postavenie Bratislavského kraja, v ktorom, zdá sa, sú stredné odborné školy v porovnaní
s gymnáziami považované za najmenej atraktívne. Podobné názory ako poradcovia
z Bratislavského kraja vyjadrili aj poradcovia z Prešovského kraja (rozdiel 1,1 percentuálneho
bodu v prospech Prešovského kraja pri hodnotení v tom zmysle, že SOŠ sú podstatne viac
alebo viac atraktívne než gymnáziá).
Graf č. 3: Atraktívnosť SOŠ v porovnaní s gymnáziami podľa spojeného súboru všetkých
poradcov (ZŠ a SOŠ) v jednotlivých krajoch SR
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Výsledky v grafe č. 3 znázorňujú percentuálne odpovede poradcov základných škôl
a stredných odborných škôl, ktoré rozlišujú tri úrovne vnímania atraktivity stredných
odborných škôl v porovnaní s gymnáziami, rovnako, ako v grafe č. 2.
Významné rozdiely sa preukázali vo vnímaní atraktívnosti stredného odborného vzdelávania
poradcami podľa toho, na akom druhu školy pôsobia (ZŠ alebo SOŠ).
Stredné odborné školy sú pre poradcov zo ZŠ viac atraktívne ako pre poradcov zo SOŠ
Názory poradcov ZŠ o atraktívnosti SOŠ v porovnaní s gymnáziám boli zastúpené normatívne
(pozri graf č. 4). Až 37,9% z nich považuje SOŠ za atraktívnejšie než gymnáziá, čo je o pätinu
väčšie zastúpenie ako v súbore poradcov odborných škôl.
Iba temer tretina poradcov ZŠ považuje gymnázia za atraktívnejšie, podobná proporcia
nevníma v atraktívnosti medzi SOŠ a gymnáziami rozdiel. Teda až 67,7% poradcov na
základných školách vníma aspoň takú, alebo vyššiu atraktívnosť SOŠ ako atraktívnosť
gymnázií.
Oproti tomu poradcovia SOŠ vnímajú vo významne väčšom zastúpení (57,2%) nižšiu, alebo
podstatne nižšiu atraktívnosť SOŠ oproti gymnáziám.
Podľa poradcov zo ZŠ sa žiaci vo väčšine prípadov (71,4%) rozhodujú pre SOŠ v porovnaní
s len 24,2% žiakov, ktorí sa hlásia na gymnáziá. Tento údaj, získaný na základe priemeru
odhadov všetkých poradcov na ZŠ, mohol do určitej miery ovplyvniť ich vnímanie. Je možné,
že poradcovia ZŠ vidia ako dôležitý faktor atraktívnosti práve veľké početnosti a podstatne
vyššie percentuálne zastúpenie prihlášok na SOŠ v porovnaní s gymnáziami. Naopak,
poradcovia SOŠ nemusia natoľko spájať percentuálny podiel prihlásených na SOŠ oproti
gymnáziám s ich atraktívnosťou (je možné, že ho väčšina z nich ani nepozná), teda
atraktívnosť posudzujú podľa iných kritérií, ako poradcovia na ZŠ.
Graf č. 4: Atraktívnosť stredných odborných škôl v porovnaní s gymnáziami podľa poradcov
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Poznámka: v grafe je použitá pôvodná 5-bodová škála hodnotenia.

Stredné odborné školy sú atraktívnejšie ako gymnáziá hlavne z pohľadu poradcov zo
SOŠ so spoločenskovedným zameraním
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V rámci súboru poradcov SOŠ sme sledovali názory na atraktívnosť stredných odborných
škôl podľa jednotlivých kategórií odborov vzdelávania. Graf č. 5 znázorňuje toto percentuálne
rozloženie podielov vnímanej atraktívnosti oproti gymnáziám v rámci jednotlivých zameraní
vyučovaných odborov.
Podľa polovice poradcov SOŠ, ktoré spomedzi ponúkaných odborov v dennej forme štúdia
otvárajú aspoň jeden spoločenskovedný odbor, sú stredné odborné školy v ich regióne
rovnako, alebo viac atraktívne, ako gymnáziá.
Stredné odborné školy sú menej atraktívne ako gymnáziá hlavne z pohľadu poradcov
zo SOŠ s umeleckým, technickým a poľnohospodárskym zameraním
Naproti tomu, nadpolovičná väčšina poradcov škôl, ktoré otvárajú aspoň jeden technický,
poľnohospodársky, resp. umelecko-remeselný smer vníma atraktívnosť SOŠ v porovnaní
s gymnáziami nižšie, resp. podstatne nižšie, ako v prípade gymnázií. Zaujímavé je, že stredné
odborné školy sú menej atraktívne hlavne podľa poradcov zo škôl s umeleckými a umeleckoremeselnými odbormi (až 80%).
Graf č. 5: Atraktívnosť SOŠ v porovnaní s gymnáziami podľa poradcov SOŠ rozdelených podľa
zamerania otvorených odborov
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Nižšia a podstatne nižšia ako gymnázií
Otázka: Aká je vo Vašom kraji atraktívnosť stredných odborných škôl v porovnaní s gymnáziami?

Podľa poradcov zo ZŠ sú SOŠ atraktívnejšie v Trnavskom a Nitrianskom kraji, gymnáziá
v Bratislavskom a Prešovskom kraji
Ak sa pozrieme na problém z regionálneho hľadiska (graf č. 6), gymnáziá sú atraktívnejšie pre
nadpolovičnú väčšinu poradcov ZŠ v Bratislavskom kraji (55,5%) a v Prešovskom kraji
(57,1%). V ostatných regiónoch je vnímaná atraktívnosť SOŠ aspoň taká vysoká ako v prípade
gymnázií, resp. vyššia ako gymnázií.
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Naopak, pre nadpolovičnú väčšinu poradcov z Trnavského (54,6%) a Nitrianskeho (58,3%)
kraja sú stredné odborné školy v ich kraji atraktívnejšie ako gymnáziá. Je nutné poznamenať,
že všetky regionálne dáta v prezentovaných výskumoch nemusia dostatočne presne
popisovať povahu rozloženia uvedených premenných v populácii kvôli nízkej vzorke (nZŠ=115,
nSOŠ=102).
Graf. č. 6: Atraktívnosť SOŠ v porovnaní s gymnáziami podľa poradcov ZŠ v jednotlivých
krajoch SR
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Otázka: Aká je vo Vašom kraji atraktívnosť stredných odborných škôl v porovnaní s gymnáziami?

SOŠ sú podľa poradcov ZŠ najmenej atraktívne v Bratislavskom kraji, ale viac alebo
rovnako atraktívne ako gymnáziá pre až 70% poradcov z Trnavského kraja
Rozdiely vo vnímaní atraktívnosti medzi poradcami zo ZŠ a SOŠ sa prejavujú aj na regionálnej
úrovni. Zatiaľ čo pre poradcov zo ZŠ boli atraktívnejšie SOŠ v Trnavskom a Nitrianskom kraji,
v grafe č. 7 si môžeme všimnúť, že stredné odborné školy sú atraktívnejšie než gymnázia pre
nadpolovičnú väčšinu (54,6%) trenčianskych poradcov na stredných odborných školách a až
70% poradcov z Trnavského kraja. Naopak, všetci poradcovia zo SOŠ v Bratislavskom kraji
vnímajú nižšiu atraktivitu svojich škôl v porovnaní s gymnáziami, za nimi nasledujú menšie
podiely poradcov z Banskobystrického a Prešovského kraja.

Graf. č. 7: Atraktívnosť SOŠ v porovnaní s gymnáziami podľa poradcov SOŠ v jednotlivých
krajoch SR
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Otázka: Aká je vo Vašom kraji atraktívnosť stredných odborných škôl v porovnaní s gymnáziami?

3.2. Hlavné argumenty poradcov v prospech štúdia na strednej odbornej škole: pri
ambícii študovať ďalej na vysokej škole je lepšie nechať si otvorené zadné dvere pre
získanie odbornej kvalifikácie už na strednej škole
Poradcov sme v rámci dopytovania postavili do hypotetickej situácie, kedy mali poradiť pri
výbere strednej školy žiakovi s dobrým prospechom, ktorý by zvládol štúdium na gymnáziu
ako aj na SOŠ. Išlo o doplnkovú otázku k zisťovaniu postoja k všeobecnej atraktívnosti
stredných škôl. Veľká väčšina poradcov zo ZŠ aj SOŠ by poradili žiakom s dobrým
prospechom, ktorí majú predpoklady študovať na oboch typoch škôl, výber strednej odbornej
školy (ZŠ 63,9%; SOŠ 91,5%) oproti gymnáziu. Štúdium na strednej odbornej škole považuje
za vhodnejšiu alternatívu vyše 90% poradcov zo strednej odbornej školy, a to i napriek tomu,
že podľa 57,3% z nich je štúdium na gymnáziách atraktívnejšie než štúdium na strednej
odbornej škole. Je možné, že poradcovia SOŠ síce vnímajú hodnotu a kvalitu vzdelania
poskytovaného ich školami, napriek tomu môžu zároveň vnímať horší imidž odborných škôl
oproti gymnáziám.
Graf č. 8 znázorňuje percentuálne zastúpenie niektorých konkrétnych argumentov poradcov
v prospech výberu odbornej školy oproti gymnáziu. Najčastejšie udávaným argumentom
poradcov ZŠ aj SOŠ pre výber SOŠ žiakmi s dobrým prospechom je nadobudnutie kvalifikácie,
ktorá pre nich bude predstavovať výhodu, aj keby žiak nepokračoval v štúdiu na vysokej škole
(ZŠ 89,1%; SOŠ 94,2%). Ako druhú najčastejšiu výhodu uprednostnenia SOŠ pred
gymnáziom udávajú poradcovia podobnú možnosť, ako v predošlom prípade – možnosť
pokračovať v štúdiu na vysokej škole (ZŠ 78,2%; SOŠ 81,4%), podobne ako v prípade
ukončenia gymnázia. Otázky spolu súvisia a zaujímavá je väčšinová miera zastúpenia tohto
postoja oproti názoru, že študenti SOŠ si po skončení štúdia ľahšie nájdu prácu (ZŠ 47,3%;
SOŠ 47,7%), čo bol v poradí tretí najzávažnejší argument, ktorý by použili. Môže to
poukazovať na implicitné presvedčenie, že poradcovia nevnímajú zamestnateľnosť
absolventov ako takú ako dostatočne silný motivátor. Pozitívne postoje k výberu SOŠ oproti
gymnáziu v sebe obsahujú skôr presvedčenie o možnosti získania širšieho základu
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a viacerých otvorených perspektív do budúcnosti. Obe najčastejšie udávané výhody teda
súvisia s možným pokračujúcim štúdiom na vysokej škole.
Väčšina poradcov na SOŠ, ktorí by týmto študentom naopak odporúčali gymnázium, vidí
najväčšiu výhodu v širšom základe poskytnutom týmto typom školy. Zástancovia SOŠ môžu
teda vidieť hlavný argument v šírke možností, menšina zástancov gymnázií zase v šírke
vedomostí.
Podstatne nižšie percento poradcov by použilo argumenty týkajúce sa výšky platu a niektorých
stereotypov (namáhavá fyzická práca v zlých podmienkach). Pozitívny argument týkajúci sa
možnosti práce s novými technológiami a modernými zariadeniami po ukončení štúdia na SOŠ
by, pochopiteľne, využilo až o polovicu viac poradcov zo SOŠ ako zo ZŠ.

Graf č. 8: Percentuálne zastúpenie niektorých argumentácií poradcov na ZŠ a SOŠ v prospech
výberu strednej odbornej školy oproti gymnáziu †
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Otázka: Aké argumenty by ste uviedli pre výber SOŠ oproti gymnáziu?

†

Respondenti označovali viac možností, preto súčty presahujú 100%.
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3.3 Väčšina poradcov ZŠ by odporučila žiakom s dobrým prospechom skôr SOŠ ako
gymnázium
Až skoro 60% poradcov zo ZŠ v rámci celého Slovenska by odporučilo žiakom s dobrým
prospechom skôr výber strednej odbornej školy ako gymnázia. Graf č. 9 znázorňuje rozdiely
v radách a odporúčaniach v rámci jednotlivých krajov SR. Iba v Banskobystrickom kraji by
rovnaký podiel poradcov (polovica) odporúčal gymnáziá a SOŠ, vo väčšine ostatných krajov
by poradcovia zo základných škôl svojim žiakom najčastejšie odporučili výber strednej
odbornej školy. Podiely sú najvyššie v Trenčianskom a Žilinskom kraji (86,7% a 75%),
Osobitné postavenie Trnavského a Bratislavského kraja
Iba v Trnavskom a Bratislavskom kraji by nadpolovičná väčšina poradcov odporúčala
gymnáziá (TT 70% a BA 57,1%). Tieto proporcie sú výrazne vyššie oproti ostatným krajom.
Naopak, stredné odborné školy sú vnímané ako najatraktívnejšie v Trenčianskom kraji,
v ktorom by štúdium na strednej odbornej škole pre takéhoto žiaka uprednostnilo až skoro 90%
poradcov zo ZŠ.
Graf č. 9: Odporúčania výchovných poradcov ZŠ pri výbere gymnázia alebo SOŠ žiakom
s dobrým prospechom podľa krajov SR, podľa priemernej proporcie odporúčania v prospech
štúdia na SOŠ
100%
90%

13,3
25

80%

33,3

40

40

41,1

70%

50

57,1
70

60%
50%
40%

86,7
75

30%

66,7

60

60

58,9

20%

50

42,9
30

10%
0%
TN

ZA

NR

PO

KE

Výber strednej odbornej školy

SR

BB

BA

TT

Výber gymnázia

Otázka: Ak by ste mali niekomu, kto končí základnú školu s dobrým prospechom, poradiť pri jeho
rozhodovaní sa medzi štúdiom na gymnáziu alebo na strednej odbornej škole, akú radu by ste mu, prípadne
jeho rodičom dali?

Poradcovia SOŠ hodnotia podporu záujmu o SOŠ zo strany základných škôl
priemernou známkou 2
Poradcovia hodnotili podporu záujmu žiakov o štúdium na SOŠ a podporu ich záujmu
o technické odbory zo strany základných škôl klasickou päťbodovou škálou používanou pri
hodnotení na školách. Nadpolovičná väčšina (56,3%) poradcov SOŠ označila podporu
záujmu žiakov o SOŠ zo strany ZŠ známkou 3, rovnako oznámkovala podobná proporcia
poradcov (56,8%) základoškolskú podporu záujmu žiakov o technické odbory. Celý súbor
poradcov (bez ohľadu na kraj, z ktorého poradcovia pochádzali) na stredných odborných
školách hodnotil v priemere podporu záujmu o štúdium na SOŠ zo strany základných škôl
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lepšie - priemernou známkou 2 a ich podporu záujmu o technické odbory o niečo horšou
priemernou známkou 2,2.
3.4. Faktory, ktoré majú vplyv na výber štúdia žiakov ZŠ podľa poradcov zo ZŠ
Poradcovia boli požiadaní, aby podobne ako v škole ohodnotili faktory, ktoré majú podľa nich
vplyv na výber štúdia žiakmi základnej školy. Vybrané faktory teda posudzovali na 5-bodovej
škále, pričom hodnota 1 znamenala najväčšiu dôležitosť a hodnota 5 najmenšiu dôležitosť
faktora pre rozhodovanie sa žiakov o ďalšom štúdiu na strednej škole. V tabuľke č. 1 sú
zhrnuté tieto hodnotenia dôležitosti faktorov s dopadom na výber štúdia žiakov podľa poradcov
zo ZŠ. Okrem súhrnných dát za celú SR dáta umožňujú porovnať názory poradcov aj v rámci
jednotlivých krajov.
Najväčší vplyv na výber štúdia žiakov majú rodičia a rodinné prostredie
Za faktor s najväčšou dôležitosťou považovali poradcovia ZŠ v rámci celej SR podľa
očakávania priamy vplyv rodičov (hodnotené známkou 1,9) a rodinného prostredia (hodnotené
známkou 2). Najmenej dôležitý dopad majú podľa nich mimoškolské aktivity v rámci školy
(hodnotené známkou 3) alebo v okolí (hodnotené známkou 3,2). V Bratislavskom
a Trnavskom kraji podľa poradcov zohráva dôležitú úlohu aj ekonomická situácia rodiny, kde
tomuto faktoru bola pridelená priemerná hodnota menšia ako 2 (pre Bratislavu bola priemerná
hodnota 1,5 a pre Trnavu hodnota 1,9).
Uplatnenie sa na trhu práce nie je až také dôležité
Uplatnenie sa na trhu práce nie je podľa poradcov jedným z najdôležitejších faktorov
ovplyvňujúcich výber strednej školy žiakmi – v rámci SR bol tento faktor ohodnotený
poradcami priemernou známkou 2,7 (rozpätie krajov medzi 2,1 až 3).
Ešte nižšie bola ohodnotená dôležitosť faktoru ponuky pracovných miest v regióne - 2,7
v rámci celej SR (rozpätie krajov medzi 2,4 až 3). Z uvedených dát možno vidieť, že podľa
poradcov zo základných škôl sa žiaci pri výbere štúdia nerozhodujú prevažne z hľadiska
perspektívy zamestnanosti, školského vzoru, alebo mimoškolských aktivít. Rozhodovanie
o ďalšom štúdiu podľa nich do veľkej miery súvisí s vplyvom rodičov, resp. rodinného
prostredia a momentálnej ekonomickej situácie rodiny, ktoré majú spolu najväčší dopad pri
rozhodovaní sa o budúcnosti žiakov. Okrem týchto faktorov vnímajú poradcovia relatívnu
dôležitosť inklinácie žiakov k určitým predmetom, ktorá následne súvisí s výberom strednej
školy – priemerná známka dôležitosti faktora je 2,3 (v rámci jednotlivých krajov SR je v rozpätí
od 1,9 do 2,8). Faktor inklinácie k predmetom môže viac súvisieť s vnútornou motiváciou,
schopnosťami a predpokladmi žiaka, ako s vonkajšími faktormi menovanými vyššie.
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Tabuľka č. 1: Dôležitosť faktorov s dopadom na výber štúdia u žiakov hodnotená poradcami zo
základných škôl v rámci SR a v jednotlivých krajoch‡.
Ako hodnotíte faktory
rozhodujúce o výbere
štúdia?
Priamy vplyv rodičov
Rodinné prostredie
Ekonomická situácia rodín
Inklinácia k určitým
predmetom
Rozvinutosť záujmov
u žiakov
Škola, učitelia
Záujem žiakov o možnosti
štúdia
Záujem žiakov o trh práce
Ponuka pracovných miest
Médiá (televízia, film, tlač)
Iné
Školské krúžky
Mimoškolské aktivity v okolí

Celá
SR

BA TT TN NR ZA BB PO KE

1.9
2
2.2

1
1
2

1.7 2.2 1.7 1.9
1.7 2.1 1.8 2.1
1.9 2.6 2 2.4

2
2
2

1.9
1.8
2.5

2
2
2

2.3

2

2.7 2.4

2.8

3

1.9

2

2.5

2

2.7 2.7 2.3 2.6

3

2.4

3

2.5

3

2.7 2.2 2.4 2.9

2

2.1

2

2.6

2

2.6 2.8 2.8 2.6

3

2.2

3

2.7
2.7
2.8
2.8
3
3.2

3
2
2
2
3
3

3
2.6
3
3.5
2.9
3.5

3
3
3
3
3
3

2.1
2.4
2.9
3.5
2.9
2.9

3
3
3
2
3
3

2.7
2.5
2.7
2.5
2.8
3.3

2

2.8
2.8
3.1
2.3
3.5
3.4

2.7
3
2.9
3
3.2
3.1

Otázka: Čo a akou mierou vplýva podľa Vás na formovanie profesijnej orientácie a výber štúdia u väčšiny
žiakov Vašej školy?
Poznámka: Modrou farbou sú znázornené priemerné hodnoty pre celú SR, červenou horšie hodnotenia v porovnaní
s priemerom a zelenou lepšie hodnotenia dôležitosti faktora v porovnaní s priemerom

Zaujímavé je relatívne odlišné vnímanie jednotlivých faktorov v Bratislavskom a Košickom
kraji (graf č. 10). Kým v Bratislavskom kraji je rozvinutosť záujmov pre poradcov ZŠ relatívne
dôležitým faktorom pri výbere nasledujúceho štúdia žiaka ( =2), v Košickom kraji bol tento
faktor hodnotený spomedzi krajov SR najnižšie ( =3). Rovnaký rozdiel priemernej dôležitosti
medzi Bratislavským a Košickým krajom udávajú poradcovia aj pri faktore záujmu žiakov o
možnosti štúdia. V prípade významu školy a učiteľov pre výber ďalšieho štúdia sú priemerné
hodnotenia poradcov Košického kraja naopak vyššie ( =2), ako hodnotenia v Bratislavskom
kraji ( =3). Pre košických základoškolákov sú teda podľa uvedeného názoru ich škola a
učitelia dôležitejším faktorom pri výbere štúdia, ako pre bratislavských základoškolákov.
Vplyv médií na rozhodovanie žiakov o ďalšom štúdiu je v rámci krajov SR podľa poradcov
najsilnejší v Bratislavskom kraji ( =2) a najslabší v Košickom kraji( =3). Podľa poradcov ZŠ
je rovnako dôležitá, resp. nedôležitá v týchto dvoch krajoch aj ponuka pracovných miest. Pre
košických poradcov je situácia na trhu práce vo všeobecnosti menej dôležitým faktorom, ako
pre bratislavských, možno práve kvôli ekonomickým rozdielom a rozdielnej zamestnanosti v
týchto dvoch regiónoch.

Modrá označuje priemerné hodnoty všetkých krajov, červená vyššie hodnoty (t.j. nižšiu dôležitosť)
a zelená nižšie hodnoty (t.j. vyššiu dôležitosť)
‡
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Graf č. 10: Dôležitosť faktorov s dopadom na výber štúdia u žiakov hodnotená poradcami zo ZŠ
v rámci SR a v Bratislavskom a Košickom kraji

Dôležitosť faktora (1-najvyššia)
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Otázka: Čo a akou mierou vplýva podľa Vás na formovanie profesijnej orientácie a výber štúdia u väčšiny
žiakov Vašej školy?

3.5. Pracovné podmienky poradcov v oblasti profesijnej orientácie a kariérneho vývoja
žiakov
Poradcov na základných a stredných odborných školách sme sa pýtali, ako hodnotia svoje
podmienky a možnosti práce na svojej škole v oblasti profesijnej orientácie a kariérneho
vývoja žiakov. Graf č. 11 znázorňuje, ako ohodnotili poradcovia (v %) svoje pracovné
podmienky ( ZŠ=2,14 a SOŠ=2,12).
Väčšina poradcov zo ZŠ považuje svoje podmienky na prácu za veľmi dobré
Pre väčšinu poradcov ZŠ sú pracovné podmienky pre prácu so žiakmi veľmi dobré, vyše
pätina opýtaných ohodnotila svoje podmienky dokonca, ako výborné. Pre dve tretiny poradcov
SOŠ sú podmienky ich práce veľmi dobré, alebo výborné.

16

Graf č. 11: Hodnotenie pracovných podmienok poradcov na ZŠ a SOŠ

Otázka: Ako výchovný poradca, ako hodnotíte podmienky a možnosti práce na Vašej škole v oblasti
profesijnej orientácie a kariérneho vývoja žiakov?

Poradcov na základných a stredných odborných školách sme sa ďalej pýtali na konkrétne
vybrané problémy ich práce s kariérnym vývojom žiaka na škole (graf č.12).
Poradcovia na ZŠ vidia najväčšie nedostatky v spolupráci so zamestnávateľmi a v
nedostatku času na prácu so žiakmi
Väčšina opýtaných základoškolských poradcov považuje za významný problém nedostatočne
rozvinutú spoluprácu so zamestnávateľskou sférou (60,2%) a nedostatočnú časovú dotáciu
pre prácu so žiakmi (55,8%).
Vyše tretina respondentov nevníma dobrú spoluprácu s rodičmi (38,1%) a skoro pätina
opýtaných respondentov pociťuje ako významný problém nezáujem žiakov o ich radu (19,5%).
Relatívne častejšie oproti poradcom na SOŠ udávali poradcovia ZŠ nevyhovujúce priestorové
podmienky pre ich prácu so žiakmi (problém uviedlo 15% poradcov na ZŠ oproti 9,9%
poradcov na SOŠ). Za najmenej problematické považujú poradcovia zo základných škôl
spoluprácu s učiteľmi (1,8%), nedostatok informácií (7,1%) a spoluprácu so strednými školami
(7,1%).
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Graf č. 12: Prekážky v práci poradcov zo ZŠ a SOŠ§
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Otázka: Kde vidíte najväčšie problémy Vašej práce v oblasti profesijnej orientácie a kariérneho vývoja
žiakov?

Za najväčší problém považujú poradcovia zo
a nedostatočnú časovú dotáciu

SOŠ

zlú spoluprácu s rodičmi

Na rozdiel od poradcov zo ZŠ, väčšina poradcov zo stredných odborných škôl uvádza ako
svoju najvýznamnejšiu prekážku pri vykonávaní práce zlú spoluprácu s rodičmi (52,5%),
pričom tento faktor udávali poradcovia na základných školách až ako tretí najčastejší.

§

Respondenti mohli označiť viacero odpovedí, preto ich súčet presahuje 100%.
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V poradí ďalším najčastejšie uvádzaným problémom bol ich nedostatok času pre prácu so
žiakmi (45,5%). Prekážku ich práce pomerne často predstavuje aj nezáujem žiakov o ich
pomoc, alebo radu (32,7%) a nedostatočné metodické usmernenia zo strany nadriadených
orgánov (26,7%). Tento problém vnímajú poradcovia na odborných školách v relatívne väčšej
miere než poradcovia zo ZŠ. Chýbanie metodických usmernení môžu cítiť vo väčšej miere
poradcovia na SOŠ aj práve kvôli ich väčšej zaangažovanosti do komunikácie a spolupráce
so zamestnávateľskou sférou. Najmenej často udávaným problémom poradcov na SOŠ bol
nedostatok informácií (5,9%) a necelých 7% z nich považuje za nevyhovujúcu spoluprácu
s učiteľmi (6,9%).
Problémy spolupráce so zamestnávateľskou sférou najmä v Košickom a Žilinskom kraji,
na nedostatočnú časovú dotáciu sa najčastejšie sťažujú poradcovia v Žilinskom kraji
V grafe č. 13 sú uvedené percentuálne zastúpenia problémov poradcov na základných
školách pri ich práci s kariérnym vývojom žiakov za jednotlivé kraje SR. Najčastejšie vnímané
problémy v rámci celej SR, ako je nedostatok spolupráce so zamestnávateľskou sférou,
malá časová dotácia pre prácu so žiakmi a zlá spolupráca s rodičmi sú podobne často
zastúpené aj v rámci jednotlivých krajov SR. V niektorých krajoch ale poradcovia častejšie
uvádzajú špecifické problémy.
Výrazná väčšina poradcov celého súboru uvádza ako hlavnú prekážku pri svojej práci málo
rozvinutú spoluprácu so zamestnávateľskou sférou. Odpoveď bola najmenej zastúpená
v Prešovskom kraji (42,9%), naopak najviac v Košickom (75%) a Žilinskom (70,6%) kraji.
Časová dotácia pre prácu so žiakmi je považovaná za jeden z najčastejších problémov v rámci
celého SR, najviac však v Žilinskom kraji (82,4%) a najmenej respondentov uvádza tento
faktor ako problém v Bratislavskom (22,2%) kraji.
Na spoluprácu s rodičmi ako významnú prekážku sa sťažujú poradcovia vo všetkých
krajoch, okrem Trenčianskeho
Zlá spolupráca s rodičmi sa ako tretia najčastejšie uvádzaná prekážka vyskytovala vo všetkých
krajoch s výnimkou Trenčianskeho kraja, kde len 13,6% opýtaných uviedlo tento faktor ako
problém.
Na nezáujem o radu od poradcov sa sťažujú hlavne poradcovia v Bratislavskom (33,3%),
Trnavskom (54,5%) a Nitrianskom (33,3%) kraji. V Trnavskom (27,3%), Trenčianskom
(18,2%), Prešovskom (21,4%) a Košickom (18,8%) kraji sú poradcovia výrazne nespokojní
aj s priestorovými podmienkami na prácu so žiakmi.
Nedostatok informácií pociťuje ako problém výrazne viac poradcov v Trnavskom (18,2%)
a Žilinskom (17,6%), a to v situácii, keď celkové percentuálne zastúpenie tejto odpovede
v rámci celej SR je iba 7,1%. Výlučne v Trenčianskom kraji sa vo zvýšenej miere uvádza zlá
spolupráca so strednými školami (22,7%). V Nitrianskom (25%) a Prešovskom (35,7%) kraji
poradcovia výrazne častejšie než v iných krajoch vnímajú ako problém nedostatok možností
ďalšieho vzdelávania.
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Graf č. 13: Vybrané problémy práce poradcov s kariérnym vývojom žiakov podľa poradcov ZŠ
v rámci jednotlivých krajov SR
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Otázka: Kde vidíte najväčšie problémy Vašej práce v oblasti profesijnej orientácie a kariérneho vývoja
žiakov?

3.6. Spolupráca SOŠ so zamestnávateľskou sférou
Poradcovia zo základných škôl považujú za jeden z hlavných problémov pri ich práci
nerozvinutosť spolupráce so zamestnávateľmi. Keďže prepojenie so zamestná-vateľskou
sférou je v prípade stredných odborných škôl užšie než v prípade základných škôl, venovali
sme sa tejto téme podrobnejšie.
Poradcovia stredných odborných škôl mali ohodnotiť spoluprácu svojich škôl
so
zamestnávateľmi. Graf č. 14 zobrazuje výsledky tohto hodnotenia. Temer polovica poradcov
označila spoluprácu so zamestnávateľmi ako výbornú alebo veľmi dobrú. Najväčšia proporcia
opýtaných však označila svoju spoluprácu známkou 3 (38,5%). Je teda možné postrehnúť, že
skoro polovica poradcov SOŠ je so spoluprácou so zamestnávateľmi spokojná, u vyše tretiny
sa však vyskytuje určitá ambivalencia vo vnímaní vzájomnej kooperácie. Ešte nižšiu úroveň
spolupráce so zamestnávateľmi vníma viac než desatina opýtaných, ktorí ju hodnotia ako
dostatočnú, prípadne až nedostatočnú.
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Graf č. 14: Hodnotenie spolupráce so zamestnávateľskou sférou poradcami zo SOŠ (v%)
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Otázka: Ako hodnotíte spoluprácu Vašej školy so zamestnávateľskou sférou?

V grafe č. 15 môžeme zase vidieť výsledky ich hodnotenia vzájomnej spolupráce v rámci
jednotlivých regiónov SR.
Graf č. 15: Hodnotenie spolupráce SOŠ so zamestnávateľskou sférou poradcami zo SOŠ (v%),
podľa krajov, zoradené podľa priemernej hodnoty
100%
90%

6,7
20

6,7

22,2

80%

13,3
25

26,7

70%
60%

1,7

10

35,4

40

33,3

63,2
60

40

37,5

44,4

50%

13,3

46,7

40%

20

33,5

30%
20%

20
26,3

40

33,3

10%

33,3

30
20

37,5
20

19,2
10,5

0%
BA=1,8

TT=1,9

ZA=2,2

TN=2,3

SR=2,5

PO=2,5

NR=2,7

KE=2,9

BB=3

Kraje SR zoradené podľa miery spolupráce
výborná

veľmi dobrá

dobrá

dostatočná

nedostatočná

Otázka: Ako hodnotíte spoluprácu Vašej školy so zamestnávateľskou sférou?

Jednotlivé kraje sú v grafe zoradené podľa priemernej známky, ktorou hodnotili poradcovia
vzájomnú spoluprácu. Najvyššie hodnotili poradcovia spoluprácu so zamestnávateľskou
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sférou v Bratislavskom kraji. Spolu až 80% poradcov v tomto kraji označilo spoluprácu so
zamestnávateľmi ako výbornú alebo veľmi dobrú. Podobné výsledky môžeme vidieť aj
v Trnavskom kraji, kde sa až 77,7% poradcov domnieva, že spolupráca so zamestnávateľmi
je výborná alebo veľmi dobrá. V Prešovskom kraji hodnotili poradcovia spoluprácu so
zamestnávateľmi v nadpolovičnej väčšine známkou 3. Podobná situácia je aj v Nitrianskom
kraji, kde 60% poradcov hodnotilo ich spoluprácu známkou 3.
Najvyšší priemer a teda najnižšie všeobecné hodnotenia dostali zamestnávatelia od poradcov
v Košickom a Banskobystrickom kraji. Nadpolovičná väčšina košických poradcov hodnotí ich
spoluprácu so zamestnávateľmi ako dobrú, resp. dostatočnú (62,5%). Výlučne
v Banskobystrickom kraji spomedzi všetkých krajov Slovenskej republiky sa objavili
poradcovia, ktorí vnímajú a hodnotia ich spoluprácu so zamestnávateľskou sférou
nedostatočne (13,3%). Banskobystrický kraj má spomedzi všetkých ostatných aj najvyššiu
priemernú hodnotu, resp. najnižšiu priemerne hodnotenú úroveň spolupráce so
zamestnávateľskou sférou ( BB=3, oproti Bratislavskému kraju s priemernou hodnotou (
BA=1,8).
Rozdiely krajov vo vnímanej spolupráci so zamestnávateľmi kopírujú ekonomickú silu
a rozvoj regiónov
Krajové diferencie (graf č. 16,) naznačujú plošné rozdiely v rámci SR, kde lepšiu spoluprácu
vykazujú poradcovia zo západných, severozápadných a severných oblastí Slovenska. Naproti
tomu poradcovia zo stredných odborných škôl z Prešovského, Nitrianskeho, Košického
a Banskobystrického kraja, ktoré pokrývajú južné, stredné a východné oblasti Slovenska,
vnímajú úroveň spolupráce so zamestnávateľskou sférou horšie. Výsledky môžu súvisieť s
ekonomickou silou a rozvojom jednotlivých regiónov, ktoré do značnej miery kopírujú.
V ekonomicky slabších krajoch môže byť menej zamestnávateľov, s ktorými sa dá tívne
spolupracovať.
Graf č. 16: Priemerné hodnotenie spolupráce so zamestnávateľmi poradcami SOŠ
v jednotlivých krajoch SR

Otázka: Ako hodnotíte spoluprácu Vašej školy so zamestnávateľskou sférou?

Poznámka: poradcovia hodnotili spoluprácu škálou 1 až 5 (výborná až nedostatočná). Priemer
hodnotenia spolupráce so zamestnávateľom do úrovne 2 je znázornený najsvetlejším odtieňom, priemer
do 2,5 tmavším odtieňom a priemer nad 2,5 najtmavším odtieňom modrej farby.

Poradcovia na stredných odborných školách ďalej uvádzali konkrétne vybrané problémy
spolupráce so zamestnávateľskou sférou. Ich prehľad je znázornený v grafe č. 17.
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Graf č. 17: Problémy spolupráce so zamestnávateľmi vnímané poradcami SOŠ
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Otázka: Kde vidíte najväčšie problémy spolupráce Vašej školy so zamestnávateľskou sférou?
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Najväčšie problémy v spolupráci so zamestnávateľskou sférou spočívajú podľa poradcov
SOŠ v tom, že zamestnávatelia nemajú na spoluprácu primerane pripravených a schopných
ľudí, ako aj to, že legislatíva nevytvára dostatočný priestor na túto spoluprácu. Oba problémy
odkazujú na vonkajšie faktory z hľadiska perspektívy jednotlivých stredných odborných škôl.
Tretí a štvrtý najčastejšie uvádzaný problém je o nedostatočnom záujme zamestnávateľov
o vzájomnú spoluprácu (34%) a nedostatočnej komunikácií medzi podnikmi a školou, ktorá
spočíva hlavne v nevymedzení pravidiel a podmienok vzájomnej komunikácie (23,7%).
Skoro pätina respondentov ale uviedla, že vo vzájomnej spolupráci so zamestnávateľskou
sférou nevidia žiaden problém (19,6%). Najmenej udávanou prekážkou lepšej spolupráce bola
neschopnosť podnikov zabezpečiť bezpečnosť žiakov stredných odborných škôl (18,6%).
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Mnoho poradcov na SOŠ by privítalo lepšie legislatívne vymedzenie spolupráce so
zamestnávateľmi, legislatíva je najväčším problémom pre poľnohospodárske odbory
Graf č. 18 zobrazuje vybrané problémy spolupráce so zamestnávateľskou sférou vo vzťahu
k štyrom skupinám odborov otvorených na školách v dennej forme štúdia. Poradcovia
umelecko-remeselných, spoločenskovedných a technických odborov uvádzali najčastejšie
problém nedostatku pripravených a schopných ľudí v podnikoch, s ktorými by mohli školy
spolupracovať. Druhým najviac udávaným problémom pri spolupráci so zamestnávateľskou
sférou bol pre nich legislatívny rámec, ktorý nevytvára dostatočný priestor pre takúto
spoluprácu. Poradcovia na školách s otvoreným poľnohospodárskym odborom najčastejšie
uvádzali práve problémy súčasnej legislatívy, čím sa líšia od ostatných odborov. Asi tretina
poradcov škôl s otvoreným spoločenskovedným, poľnohospodárskym, alebo technickým
smerom uvádza nezáujem o spoluprácu zamestnávateľskej sféry so školami. Problém
nezáujmu uviedla naproti tomu iba necelá pätina poradcov na školách s otvorenými
umeleckými odbormi.
Rovnako skoro tretina poradcov na školách s technickými,
poľnohospodárskymi a umeleckými odbormi vníma problém nedostatočnej komunikácie
v zmysle nevymedzených potrieb a možností spolupráce, pričom tento problém uviedla iba
pätina poradcov na školách so spoločenskovednými odbormi.
Najviac problémov spolupráce so zamestnávateľmi vidia poradcovia zo škôl s
poľnohospodárskymi odbormi
Najviac problémov pociťovali poradcovia na školách s poľnohospodárskymi odbormi (v
priemere 1,8 uvedených problémov jednou osobou). V udávaní množstva problémov ich
nasledujú poradcovia škôl s technickými odbormi (priemerne 1,6 odpovede na osobu).
Najmenej problémov v spolupráci so zamestnávateľskou sférou uvádzali poradcovia škôl so
spoločenskovednými a umelecko-remeselnými odbormi (v oboch prípadoch priemerne 1,5
odpovede na osobu).
Na druhej strane, poradcovia na školách s umeleckými odbormi v najmenšom zastúpení
uvádzali bezproblémovosť komunikácie so zamestnávateľskou sférou. Bezproblémovosť
spolupráce uviedlo aj relatívne malé percento poradcov škôl s poľnohospodárskymi odbormi.
Asi pätina poradcov škôl s technickými a spoločenskovednými odbormi považuje komunikáciu
so zamestnávateľmi za bezproblémovú. Zistenia sú v zhode s priemerom uvedených
problémov v spolupráci s výnimkou poradcov na školách s umeleckými odbormi, ktorí uvádzali
relatívne málo z predložených možností, zároveň vykazovali najnižšie zastúpenie vo vnímaní
bezproblémovosti. Je možné, že problémy spolupráce so zamestnávateľmi pri vzdelávaní
žiakov z týchto odborov majú inú povahu ako u ostatných odborov.
Graf č. 18: Problémy spolupráce so zamestnávateľmi podľa poradcov zo SOŠ podľa zamerania
štúdia**

**

Súčty môžu presahovať 100% v riadkoch aj stĺpcoch grafu, keďže ide o vzťah dvoch premenných s
viacnásobným výberom premenných
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Otázka: Kde vidíte najväčšie problémy spolupráce Vašej školy so zamestnávateľskou sférou?

Graf č. 19 ukazuje regionálne rozdiely vo vnímaní problémov
spolupráce so
zamestnávateľskou sférou. Nepripravenosť ľudí v podnikoch pre spoluprácu so školami
vnímajú ako jeden z najväčších a najdôležitejších problémov poradcovia stredných odborných
škôl
až
v
troch
krajoch
SR
–
Nitrianskom
(50%
poradcov),
Prešovskom (52,6%) a Košickom (87,5%). Košický kraj sa pritom javí byť najproblematickejší
z pohľadu poradcov na SOŠ. Polovica, resp. nadpolovičná väčšina z nich vyjadrila svoje
kritické hodnotenie komunikácie so zamestnávateľmi až v troch problematických okruhoch.
Okrem spomínanej nepripravenosti ľudí komunikovať so školami pociťovala polovica
košických poradcov ako významný problém aj nezáujem o spoluprácu zo strany
zamestnávateľa a legislatívne nedostatky, ktoré nevytvárajú priestor pre plodnejšiu spoluprácu.
Vo vnímaní problémov nedostatočného legislatívneho rámca sa medzi jednotlivými krajmi
nepreukázali výrazné rozdiely, preto sa tento údaj v grafe kvôli prehľadnosti nenachádza.
Trojica najčastejšie udávaných faktorov v Košickom kraji predstavuje najfrekventovanejšie
okruhy problémov v spolupráci aj vo väčšine ostatných krajov SR.
Zaujímavým zistením je pomerne vysoké percentuálne zastúpenie trnavských poradcov, ktorí
nevnímajú v komunikácii so zamestnávateľskou sférou žiadne problémy (40%).
Graf č. 19: Vybrané problémy spolupráce so zamestnávateľmi vnímané poradcami SOŠ v rámci
jednotlivých krajov
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Otázka: Kde vidíte najväčšie problémy spolupráce Vašej školy so zamestnávateľskou sférou?

3.7. Záujem o štúdium na stredných odborných školách podľa stupňov vzdelania, ktoré
sa získajú po ich ukončení, podľa poradcov zo ZŠ
Poradcovia základných škôl odpovedali v dotazníku na otázky o záujme žiakov ZŠ o štúdium
na SOŠ s rôznym stupňom ukončenia.
Nízky záujem o štúdium v odboroch, v ktorých sa získava nižšie stredné vzdelanie
a stredné odborné vzdelanie
Graf č. 20 ukazuje, že výchovní poradcovia na základných školách vnímajú vo veľkej väčšine
(84,5%) malý záujem žiakov ZŠ o nižšie odborné vzdelanie, keďže toto pravdepodobne nie je
na trhu práce považované za plnohodnotnú odbornú kvalifikáciu. Pomerne nižší záujem je
o stredné odborné vzdelanie s výučným listom (38,8%). Potvrdil sa teda relatívne nízky
záujem o stredné odborné vzdelanie, v prípade zlúčenia odpovedí „malý záujem“ a „menší
záujem“ sa dokonca v istom zmysle stredné odborné vzdelanie s výučným listom približuje
k väčšinovo vnímanému malému záujmu o nižšie odborné vzdelanie.
Prekvapuje, že až 63% poradcov vníma malý, alebo menší záujem žiakov o štúdium, ktoré sa
ukončuje získaním úplného stredného vzdelania s maturitou a výučným listom, čo je relatívne
žiadaná kvalifikácia na trhu práce.
Najväčší záujem podľa poradcov prejavujú žiaci o úplné stredné vzdelanie s maturitou. Žiaci
teda podľa postrehov poradcov vyhľadávajú najviac štúdium, po absolvovaní ktorého získajú
úplné stredné vzdelanie s maturitou. Výsledky môžu odrážať všeobecný problém nižšej
atraktívnosti remesiel a iných odborných činností, v ktorých sa vo väčšej miere požadujú aj
určité manuálne zručnosti, ako aj zvýšený záujem o absolvovanie následného
vysokoškolského štúdia (otvorené dvere pre ďalšie štúdium na vysokej škole).
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Graf č. 20: Záujem o štúdium na SOŠ s rôznymi stupňami ukončenia
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Otázka: Aký záujem prejavujú žiaci Vašej školy o nasledujúce vzdelávacie programy?

3.8. Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl podľa poradcov z SOŠ
Poradcovia z SOŠ sa vo veľkej miere domnievajú,, že absolventi ich škôl sa vedia dobre
uplatniť na trhu práce (67% odpovedí). 20% z nich uviedlo, že absolventi sú v ich kraji
zamestnávateľmi žiadaní, avšak iba 2% z nich uviedlo, že počet absolventov nestačí pokryť
ponuku pracovných miest.
Graf č. 21 uvádza zastúpenie názorov poradcov na SOŠ o úrovniach dopytu po absolventoch
podľa štyroch základných skupín zameraní.

Graf č. 21: Dopyt po absolventoch SOŠ vo vzťahu
pôsobenia
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Otázka: Aký je vo Vašom kraji dopyt po absolventoch Vašej školy?
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Najvyšší dopyt po absolventoch technických odborov štúdia
Poradcovia SOŠ s otvoreným technickým odborom sú si najviac vedomí vysokého dopytu po
absolventoch SOŠ. V tomto zmysle sa vyjadrila skoro tretina poradcov z týchto škôl.. Vysoký
dopyt po absolventoch ďalej vníma pätina poradcov s otvoreným umeleckým odborom, ktorú
nasledujú poradcovia zo škôl s otvoreným spoločenskovedným a poľnohospodárskym
odborom (zhruba 15% v rámci oboch odborov).U týchto odborov sa ale rozširuje zastúpenie
poradcov, ktorí vnímajú priemerný dopyt po absolventoch (teda ani nízky, ani vysoký). Tento
jav je zrejmý hlavne v prípade odpovedí poradcov škôl s otvoreným poľnohospodárskym
odborom, kde je miera ambivalentných odpovedí najvyššia, zároveň vnímanie nízkeho
a vysokého dopytu po absolventoch najnižšie.
Graf č. 22: Názory poradcov na dopyt po absolventoch SOŠ podľa krajov SR
100%
25

80%
60%

63,6

66,7

75
50

40%
20%

33,6

33,3

ZA

9,1

70

72,7

21,4

64,3

6,7

80

25

25

20

18,2

14,3

13,3

BA

KE

PO

TN

BB

NR

0%
TT

10

Kraj SR
vysoký

priemerný

nízky

Otázka: Aký je vo Vašom kraji dopyt po absolventoch Vašej školy?

Graf č. 22 znázorňuje regionálne rozdiely vo vnímaní veľkosti dopytu po absolventoch SOŠ
očami poradcov stredných odborných škôl. Asi tretina poradcov v Trnavskom a Žilinskom kraji
vníma vysoký dopyt po absolventoch SOŠ, pričom v Bratislavskom a Košickom kraji je to iba
jedna štvrtina opýtaných. V Košickom kraji je naviac rovnaké zastúpenie názorov, že dopyt po
absolventoch SOŠ je nízky, čím sa tento kraj líši od Bratislavského, kde nízky dopyt nevnímal
žiadny z poradcov. Vysoký dopyt ďalej vníma zhruba pätina poradcov v Prešovskom
a Trnavskom kraji, najmenšie zastúpenie má tento názor u banskobystrických a nitrianskych
poradcov (ani nie 15% opýtaných).
3.9. Pripravenosť žiakov na štúdium na stredných odborných školách
Graf č. 23 uvádza názory poradcov SOŠ na pripravenosť žiakov ZŠ na štúdium na SOŠ. Na
stupnici od 1 do 5 hodnotili pripravenosť v štyroch hlavných oblastiach – vedomostnej úrovni,
pracovných zručnostiach, učebných návykoch a životných postojoch a morálnych normách
žiakov. Najviac nedostatkov majú podľa poradcov žiaci v učebných návykoch (3,8), pričom
nadpolovičná väčšina z nich ich hodnotila známkou dostatočný, resp. nedostatočný. Morálne
normy a životné postoje žiaka ohodnotili poradcovia priemernou známkou 3,6 - pričom asi
polovica z nich vníma túto oblasť ako dostatočnú, resp. nedostatočnú v zmysle hodnotiacej
stupnice, ktorá sa používa v školách. Podobne boli ohodnotené pracovné zručnosti žiaka.
Relatívne najlepšie ohodnotili poradcovia vedomostnú úroveň žiakov. Najlepšie hodnotenie je
z tohto pohľadu skutočne relatívne, keďže v tomto prípade úplne chýba hodnotenie výborný,
ktoré aj keď v minimálnej miere (do 5%) je stále zastúpené pri hodnotení predošlých oblastí.
Nie je jasné, nakoľko poradcovia v tomto smere vnímajú všeobecne zníženú úroveň
prospechu žiakov hlásiacich sa na stredné odborné školy a nakoľko vnímajú deficity v
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samotnej príprave žiakov na základných školách. Vo všetkých oblastiach je však zaokrúhlené
hodnotenie poradcov na úrovni dostatočnej (teda známky 4), čo znamená veľkú nespokojnosť
s pripravenosťou žiakov prichádzajúcich na stredné odborné školy zo základných škôl.
Graf č. 23: Názory poradcov na pripravenosť žiakov na štúdium na SOŠ††
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Otázka: Ako sú žiaci základných škôl pripravení na štúdium na Vašej škole?

4. ZÁVER
Vo výskume sme sa zaoberali primárne vnímaním atraktívnosti SOŠ poradcami ZŠ
a samotných SOŠ. Poradcovia na ZŠ vnímajú vyššiu atraktívnosť SOŠ oproti gymnáziám
paradoxne vo väčšom zastúpení ako poradcovia zo SOŠ, ktorí sa v podstate vyjadrili
v neprospech škôl, na ktorých pôsobia. Zistenie môže súvisieť s odlišným chápaním
atraktívnosti poradcami ZŠ a SŠ, pričom poradcovia základných škôl môžu tento pojem spájať
so (v priemere) skoro trojnásobným množstvom žiakov hlásiacich sa na SOŠ oproti
gymnáziám (väčšina z nich aj odporúča žiakom skôr SOŠ ako gymnázium).
Poradcovia SOŠ nie sú pravdepodobne touto skutočnosťou ovplyvnení. Nižšie vnímaná
atraktívnosť u nich môže súvisieť s problémami s napĺňaním stavu v niektorých odboroch (boj
o žiaka v súvislosti so systémom financovania), ako aj s ich negatívnym vnímaním a
hodnotením pripravenosti žiakov, ktorí na ich školy prichádzajú. Poradcovia SOŠ totiž vnímajú
významnú nepripravenosť žiakov, ktorí na ich školy prichádzajú študovať, a to po všetkých
zisťovaných stránkach pripravenosti na štúdium: učebných návykov, životných postojov a
morálnych noriem, ako aj pracovných zručností a vedomostnej úrovne. Ak poradcovia SOŠ
vnímajú žiakov prichádzajúcich na ich školy cez takto negatívnu optiku, nie je prekvapivé, že
ani všeobecnú atraktívnosť svojich škôl v porovnaní s gymnáziami nevnímajú vysoko (štúdium
na stredných odborných školách často ako štúdium druhej voľby).
Porovnateľnú atraktívnosť SOŠ oproti gymnáziám vnímajú iba poradcovia na školách
s otvoreným spoločenskovedným smerom, čo môže reflektovať súčasný trend zvýšeného
dopytu po netechnickom strednom vzdelaní, väčšinou úplnom strednom vzdelaní s maturitou,
zo strany žiakov ZŠ. Tento trend môže čiastočne odrážať situáciu na trhu vysokoškolského
vzdelávania, pričom zvýšená dostupnosť a rozšírenosť prevažne spoločenskovedných
††

v zátvorkách sú priemery hodnotenia
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odborov na vysokých školách môže súvisieť aj s meniacimi sa podmienkami v rámci SOŠ
v zmysle dodatočného otvárania spoločenskovedných odborov štúdia na všetkých typoch
SOŠ.
Hlavné argumenty poradcov SOŠ pre výber odbornej školy oproti gymnáziu sa prekvapivo
niesli v zmysle možného pokračovania žiaka v štúdiu na vysokej škole. Argument istoty
uplatnenia sa na trhu práce nemal také časté zastúpenie ako argumenty výhody SOŠ oproti
gymnáziu v zmysle rovnakej možnosti absolventa SOŠ (oproti absolventovi gymnázia)
pokračovať na vysokej škole. Nadobudnutú špecializáciu brali opýtaní Poradcovia skôr ako
dodatočnú výhodu dosiahnutia kvalifikácie v prípade neúspechu pri uchádzaní sa
o vysokoškolské štúdium.
Kvalifikácia v odbore väčšinou nebola braná ako hlavná výsada tohto typu štúdia. Zistenie
môže odrážať situáciu na našom trhu vzdelávania všeobecne. Je možné, že zvýšená
dostupnosť a rozšírenosť vysokoškolského vzdelávania (opäť hlavne v rámci
spoločenskovedných smerov) na Slovensku súvisí aj s mentálnym nastavením poradcov,
ktoré akoby tiež odrážalo skôr trend získať (akékoľvek) vysokoškolské vzdelanie oproti
získaniu kvalifikácie na výkon zamestnávateľmi žiadanej práce vo vyštudovanom odbore.
Pokiaľ ide o pracovné podmienky, poradcovia na ZŠ vidia najväčšie problémy v nedostatočnej
spolupráci so zamestnávateľmi a v nedostatku času na prácu so žiakmi. Problémy poradcov
SOŠ sú zastúpené podobne ako v prípade poradcov ZŠ s rozdielom ich zvýšeného volania po
metodických usmerneniach pri výkone svojej práce. V rámci spolupráce so zamestnávateľmi
sa poradcovia odborných škôl sťažujú hlavne na nedostatok ľudí v zamestnávateľskej sfére, s
ktorými by sa dalo spolupracovať. Problémy videli často aj v nedostatočnom legislatívnom
rámci, ktorý by spoluprácu upravoval. Nedostatočný legislatívny rámec pre ich problémy teda
tvoril akýsi spoločný menovateľ vo vzťahu k vonkajšej komunikácii aj vo vzťahu k ich
organizácii práce v rámci vnútorných predpisov. Zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý bol
prijatý v tomto roku, zrejme viac problémov už medzičasom odstránil alebo eliminoval. Najviac
problémov uvádzali v priemere poradcovia na školách s poľnohospodárskymi odbormi.
Rozbor dát podľa krajov SR napovedá, že pre poradcov ZŠ sú gymnáziá atraktívnejšie iba
v Bratislavskom a Prešovskom kraji, naopak podľa poradcov SOŠ sú stredné odborné školy
oproti gymnáziám atraktívnejšie iba v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Problémy spolupráce
so zamestnávateľskou sférou pociťujú najmä v Košickom a Žilinskom kraji, na nedostatočnú
časovú dotáciu pre svoju prácu najčastejšie upozorňujú poradcovia v Žilinskom kraji. Na
spoluprácu s rodičmi ako významnú prekážku sa sťažujú poradcovia vo všetkých krajoch,
okrem Trenčianskeho. Vzhľadom na pomerne malú vzorku však tieto diferenciálne regionálne
výsledky nemusia dostatočne presne vypovedať o zastúpeniach v populácií.
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