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Studie o výběru střední školy
Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování
o výběru školy u žáků osmých a devátých tříd. Výsledky studie by měly sloužit především vedoucím
pracovníkům středních škol k tomu, aby činili zodpovědná a efektivní rozhodnutí a výchovným poradcům
základních škol pro zlepšení obrazu o žákovských preferencích. Posláním Než zazvoní je jim v tom pomáhat.

Hlavní zjištění
Alespoň na jeden obor bylo přijato 97 % dotazovaných deváťáků, téměř tři čtvrtiny deváťáků byly
navíc přijaty na obě dvě vybrané školy. Naprostá většina deváťáků tak má již zajištěnou budoucnost
ve studiu na střední škole.
Přestože jsou již ve většině případů odevzdány zápisové lístky, našlo se mezi respondenty 10 %
deváťáků, kteří připustili možnost, že v září nastoupí do jiné školy, než kam podali zápisový lístek.
Existuje tak riziko, že škola může přijít až o 10 % již zapsaných žáků.
Přijímací zkoušky za velmi obtížné po prvním pokusu považovalo 10 % dotazovaných, za spíše
obtížné pak 34 % deváťáků. Po druhém pokusu se zdály velmi obtížné pouze pro 6 % dotazovaných
a spíše obtížné pro 29 % dotazovaných. Povinné přijímačky tak pro deváťáky nepředstavovaly
nepřekonatelnou
výzvu,
se
kterou
se
navíc
napodruhé
vyrovnali
lépe.
78 % dotazovaných podalo nakonec zápisový lístek na školu, kterou měli uvedenou v přihlášce na
prvním místě. Zajímavé je toto zjištění v porovnání s výsledky průzkumu z letošního dubna, kdy 14
% deváťáků nevědělo, kterou ze škol si, v případě přijetí na obě, zvolí. Zatímco podíl deváťáků, kteří
si nakonec zvolili první školu vzrostl oproti dubnu pouze o 3 %, podíl těch, kteří nakonec zvolili
druhou školu se zvětšil dvojnásobně.
Dotazovaní deváťáci uvedli, že klíčovým důvodem, který je vedl k upřednostnění školy byl
především pocit z návštěvy dne otevřených dveří. Zásadní postavení dne otevřených dveří v našich
průzkumech neustále potvrzujeme, ukazuje se však, že pozitivní zkušenost z dne otevřených dveří
přetrvává
i
do
finální
fáze
rozhodovacího
cyklu
uchazeče.
Deváťáci stojí o seznámení se svými budoucími spolužáky ještě před začátkem školního roku. Velmi
rádo by se s nimi seznámilo 58 % dotázaných. V 79 % případech pak měli také zájem o akci pro
budoucí prváky v režii střední školy. Uspořádání akce pro budoucí prváky má potenciál navázat
vazby mezi žáky, a současně mezi žáky a školou ještě předtím, než usednou do lavic, tak aby žáci
neuvažovali o přestupu či odvolání, a škola se vyhnula riziku jejich ztráty.
Pouze 20 % dotazovaných ví o tom, že jejich vybraná škola má stránku či skupinu pro budoucí
prváky, přesto by zájem o účast v takové skupině mělo dalších 51 % dotázaných. Toto zjištění je
špatná zpráva pro ty školy, které si správou skupin dávají práci – pokud o nich deváťáci neví, jejich
práce přichází vniveč.

Metodika
Studie byla provedena formou on-line dotazování žáků devátých tříd základních škol. V průzkumu
participovaly stovky škol ze všech krajů České republiky.
Výsledný vzorek po očištění dat činil 2181 respondentů. Do vyhodnocení průzkumu byli zahrnuti pouze ti
respondenti, kteří podali zápisový lístek na některou střední školu či učiliště a zodpověděli dostatečné
množství otázek.
Sběr dat proběhl v období od 22. května do 2. června 2017. Mezi respondenty bylo 49 % chlapců a 51 %
dívek.
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Deváťáci a přijímací zkoušky
Z celkového počtu 2020 dotazovaných deváťáků, kteří podali dvě přihlášky ke studiu na střední škole, bylo
alespoň na jeden obor přijato 97 % dotazovaných deváťáků, stejně je to mu tak v případě těch, kteří
odevzdali pouze jednu přihlášku, kdy se na vybranou školu nedostala pouze 3 % dotazovaných. Téměř tři
čtvrtiny deváťáků (73 %) byly navíc přijaty na obě dvě školy, kam podaly přihlášku. Naprostá většina
deváťáků tak má již zajištěnou budoucnost ve studiu na střední škole.

Přijali tě na střední školu, kam jsi podal/a přihlášku?
N = 2020
a. Ano, přijali mě na obě
školy.

3%
10%

b. Přijali mě pouze na
školu první volby.

14%

c. Přijali mě pouze na
školu druhé volby

73%

d. Ne, nepřijali mě ani na
jednu ze škol.

Dle odpovědí deváťáků, kteří se hlásili na maturitní obory a přijímací zkoušky absolvovali dvakrát, se dá
usoudit, že přijímací zkoušky pro ně nepředstavovaly nepřekonatelnou výzvu. Za velmi obtížné je po prvním
pokusu považovalo pouze 10 % dotazovaných, za spíše obtížné je pak považovalo 34 % dotazovaných.
Nejvyššímu podílu 40 % dotazovaných nepřišly přijímací zkoušky ani lehké, ani těžké. Při druhém pokusu
pak obtížnost zkoušek v očích deváťáků klesla – za velmi a spíše obtížné je považovalo pouze 35 %
dotazovaných.

Jak obtížné se ti zdály přijímací zkoušky na střední školu?
N = 1573
a. Velmi obtížné

10%

6%

b. Spíše obtížné

29%

34%
40%
41%

c. Ani obtížné, ani snadné

9%

d. Spíše lehké

7%

e. Velmi lehké
0%

5%

15%

První pokus
Druhý pokus

9%
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Konečné rozhodnutí o volbě střední školy
Na kterou školu jsi nakonec podal/a zápisový lístek?
N = 2020

a. Na tu na prvním místě

22%

b. Na tu na druhém místě

78%

78 % dotazovaných podalo nakonec zápisový lístek na školu, kterou měli uvedenou v přihlášce na prvním
místě. Zbylých 22 % se pak zapsalo na druhou školu. Zajímavé je toto zjištění v porovnání s výsledky
průzkumu Deváťáci po odevzdání přihlášek z letošního dubna1, kdy 14 % dotazovaných deváťáků ještě před
přijímacími zkouškami tvrdilo, že zatím neví, na kterou školu by raději šlo. Zatímco podíl deváťáků, kteří si
nakonec zvolili první školu vzrostl oproti dubnu pouze o 3 %, podíl těch, kteří nakonec zvolili druhou školu
se zvětšil dvojnásobně.

Na kterou školu bys raději šel/šla? (duben 2017)
N = 2936
a. Na tu na prvním místě.

14%
11%

b. Na tu druhém místě.

75%
c. Zatím nevím.

1

Průzkum Deváťáci po odevzdání přihlášek na střední školy dostupný ke stažení zde.

Úkolem deváťáků v otázce představované následujícím grafem bylo vybrat tři důvody, které pro ně byly při
konečném rozhodování mezi dvěma vybranými školami nejvíce klíčové. V grafu jsou znázorněny odpovědi
v absolutních četnostech vyjadřující počet respondentů, kteří tuto možnost zvolili.
Jak se již v našim průzkumech několikrát ukázalo, nejčastěji zmiňovaným důvodem pro podání přihlášky je
dobrý pocit z návštěvy školy na dnech otevřených dveří. Zkušenost, kterou si deváťáci odnášejí ze dne
otevřených dveří však přetrvává i do finální fáze rozhodování mezi dvěma školami – tuto možnost zvolil
nejvyšší počet 755 deváťáků. Druhou nejčastější možností pak byla dobrá pověst školy, kterou si vybralo
629 dotazovaných a třetí vzdálenost školy od respondentova bydliště, jenž zvolilo 505 respondentů.

Jaký byl ten nejdůležitější důvod, proč jsi upřednostnil svoji budoucí
střední školu před tou, na kterou jsi podal druhou přihlášku?
N = 2020

629

a. Škola má lepší pověst.
b. Škola je méně náročná na učení.

249
755

c. Víc se mi tam líbilo na Dni otevřených dveří.

328

d. Dostal/a jsem na ni lepší doporučení ve škole.

382

e. Dostal/a jsem na ni lepší doporučení od rodičů.

370

f. Jsou tam příjemnější učitelé.

410

g. Mají tam lepší vybavení.

505

h. Škola je blíž mému bydlišti.
i. Na tu druhou mne nepřijali.

224

Přestože jsou již ve většině případů odevzdány zápisové lístky, našlo se mezi respondenty 10 % deváťáků,
kteří připustili možnost, že v září nastoupí do jiné školy, než kam podali zápisový lístek. Existuje tak riziko,
že škola může přijít až o 10 % již zapsaných žáků. Nejčastěji jako způsob, kterým by toho chtěli dosáhnout
bylo využití práva odvolat se či možnost žádosti o přestup na jinou školu.

Je možné, že ještě změníš své rozhodnutí a nakonec budeš studovat na jiné
škole, než tam, kde jsi podal/a zápisový lístek?
1% 2%
N = 2181

a. Ano, je to hodně pravděpodobné

8%

b. Možná ano
c. Spíše ne

56%

33%

d. Určitě ne
Neodpověděli

Udržení kontaktu s uchazečem i po podání zápisového lístku
Zatímco follow-up aktivity po odevzdání přihlášek či dni otevřených dveří bývají u středních škol spíše
sporadické, podání zápisového lístku se setkává ze strany škol s větší odezvou. 30 % dotazovaných deváťáků
obdrželo děkovný dopis, 11 % deváťáků dostalo e-mail s poděkováním a 10 % pak děkovný telefonát.
V možnosti Jiné deváťáci uváděli především ústní poděkování při osobním předání zápisového lístku. I po
něm by však měl následovat kontakt s budoucími prváky písemnou či telefonickou formou – jak již bylo
výše zmíněno, 10 % dotazovaných stále uvažuje o změně školy. Ztráta jednoho žáka z deseti se rovná ztrátě
desítek tisíc korun každý rok. Follow-up aktivitami se tomuto riziku může škola bezpečně vyhnout.

Poděkoval ti někdo z tvé budoucí školy za podání zápisového
lístku?
N = 2181
40%
35%
30%

35%
30%

25%
20%
15%

11%

10%

10%

10%
3%

5%

1%

0%
a. Ano, poslali
mi dopis

b. Ano, poslali
mi e-mail

c. Ano, zavolali
mi.

d. Ano, poslali
mi SMS.

e. Ne, nikdo se
mi neozval.

Jiné

Neodpověděli.

Udržení kontaktu s uchazečem až do září nemusí být pouze formální a neosobní. Deváťáci stojí o seznámení
se svými budoucími spolužáky ještě před začátkem školního roku. Velmi rádo by se s nimi seznámilo 58 %
dotázaných. Pouze 6 % deváťáků pak o seznámení nemá žádný zájem. Seznámení celé třídy ještě před
zasednutím do lavic a vytvoření pout mezi spolužáky se v rámci follow-up aktivit může vyplatit.

Chtěl/a by ses seznámit se svými budoucími spolužáky ještě před
začátkem školního roku?
N = 2181
1%
a. Ano, rád bych se s nimi
seznámil/a.
b. Ne, nechci se s nimi zatím
seznámit.

35%
58%

c. Je mi to jedno.

6%
Neodpověděli

Deváťáků jsme se v této souvislosti ptali i na to, zda by se akce pořádané školou zúčastnili, a následně i na
to, jaký druh akce by to dle jejich názoru měl být. Deváťáci by akci pro budoucí deváťáky uvítali v 79 %
případů. Nezájem o účast na akci pro budoucí prváky vyjádřilo pouze 6 % dotazovaných, 15 % by si pak
muselo rozmyslet, zda se zúčastní. V otevřené otázce na druh akce, která by deváťáky nejvíce lákala, se pak
nejčastěji objevovaly různé variace na prosté setkání budoucích spolužáků ať již ve formě oslavy nebo
sportovního dne či výletu.

Zúčastnil/a by ses akce pro budoucí prváky, pokud by ji tvá vybraná
škola pořádala?
N = 2181
a. Určitě bych se zúčastnil/a

1%

15%

b. Spíše bych se zúčastnil/a

5%
44%
35%

c. Spíše bych se nezúčastnil/a

d. Určitě bych se
nezúčastnil/a
e. Ještě nevím

Již po několikáté se deváťáků ptáme, zda mají jejich vybrané školy stránky či skupiny pro budoucí prváky na
sociální síti Facebook. Facebook již není žádným novým fenoménem, a vzhledem k tomu, že 97 %
dotazovaných deváťáků má dle odpovědí profil na Facebooku, je ideálním a efektivním nástrojem pro
komunikace s uchazeči. Dle odpovědí uchazečů však vyplývá, že střední školy se na Facebooku stále příliš
neprojevují. Pouze 20 % dotazovaných ví o tom, že jejich vybraná škola má stránku či skupinu pro budoucí
prváky. Naopak celé dvě třetiny (66 %) dotazovaných neví, zda jejich budoucí škola nějakou stránku či
skupinu spravuje, což je špatná zpráva pro ty školy, které si správou skupin dávají práci – pokud o nich
deváťáci neví, jejich práce přichází vniveč.

Má tvá vybraná škola stránku či skupinu pro budoucí prváky na
Facebooku?
N = 2181
3%
a. Ano, má skupinu pro prváky
12%

b. Ano, má stránku pro prváky

8%
11%

c. Ne, nemá stránku ani skupinu
pro prváky
d. Nevím

66%
e. Nemám na Facebooku účet

Tato zjištění vyznívají v kontextu zájmu samotných deváťáků o účast ve skupinách pro budoucí prváky ještě
více problematicky. Více než polovina dotazovaných (51 %) projevila zájem o přístup ke skupině, která by
propojila budoucí spolužáky. Facebooková skupina budoucích spolužáků má stejný potenciál i účel jako
akce pro budoucí spolužáky diskutovaná výše – jejím cílem je navázat vazby mezi žáky a současně mezi
žáky a školou ještě předtím, než usednou do lavic, tak aby žáci neuvažovali o přestupu či odvolání a škola
se vyhnula šanci na ztrátu žáka.

Chtěl/a by ses přidat do skupiny pro prváky tvé budoucí školy na
Facebooku?
N = 2181
3% 1%
a. Ano, ráda bych se do skupiny
přidal/a
b. Ano, už jsem se do skupiny
přidal/a
c. Ne, nechci se do skupiny přidat

33%
51%

d. Je mi to jedno
e. Nemám na Facebooku účet

5%

7%

Neodpověděli

Další informace a pomoc s kampaní pro přijímací řízení
Neváhejte se na nás obrátit pro další informace o chování a rozhodování žáků osmých a devátých tříd, nebo
pokud máte zájem o pomoc s marketingem a kampaněmi zaměřenými na zisk většího počtu uchazečů a
následně studentů ve vaší škole.
Navštivte náš web www.nezzazvoni.cz, kde najdete další studie. Pro informace o školení a termíny
nejbližších školení se podívejte na www.nezzazvoni.cz/jak-pomahame/skoleni/.

Kontakt
info@nezzazvoni.cz
www.nezzazvoni.cz

O nás
Než zazvoní pomáhá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům základních a středních škol. Věnujeme se
výzkumům a aplikaci marketingových poznatků do prostředí škol. Pomáháme s marketingem. Od roku 2011
jsme proškolili a pomohli 685 pracovníkům z 249 základních a středních škol.

