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Studie o výběru školy 

Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení 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. Posláním 

občanského sdružení Než zazvoní je jim v tom pomáhat. 

Shrnutí závěrů 

 Pro žáky jsou při rozhodování nejdůležitější informace ze dnů otevřených dveří (62 %) a 

reference od současných studentů (42 %). Zřejmě proto, že jde o informace neoficiálního 

charakteru (např. o atmosféře ve škole, komunikaci studentů a učitelů, o kolektivu, apod.). 

 

 Informace z webu, od výchovných poradců, z náborových akcí a od učitelů – tedy oficiální 

informace o škole – jsou pro většinu respondentů důležité, ale ne tolik jako informace neoficiální. 

 

 Uchazeči navštíví dle výzkumu webové stránky potenciální školy jen 1-2x. Na webových stránkách 

školy tak není radno chybovat. Jednou mylně daná informace nebo nepřehledné členění znamená 

nevyužití šance. Opravný pokus (další návštěva uchazeče) již zřejmě nepřijde. Webové stránky by 

tak ze stejného důvodu také neměly sloužit k očekávání dlouhodobého kontaktu s uchazeči. 

 

 Při náborové akci na základní škole chce většina žáků (82 %) získat podrobné informace o 

oborech. Takto získané informace jsou více či méně důležité pro rozhodnutí u 74 % respondentů. 

 

 Dvě třetiny respondentů mají zájem o konzultace s výchovným poradcem – především o 

individuální konzultace (45 %). 

 

 Nejdůležitějšími faktory při rozhodování deváťáků o přihláškách zůstávají ty, které se pojí 

s náplní a kvalitou výuky na střední škole.  

 

  



  

 

Metodika 

 

Studie byla provedena formou on-line dotazování žáků devátých ročníků. Participace na výzkumu byla 

nabídnuta náhodně vybraným základním školám z celé České republiky.  

Výsledný vzorek po očištění dat činil 1555 respondentů. Do analýzy jsou zahrnuti pouze ti respondenti, kteří 

chtějí studovat na střední škole nebo učilišti. Ti, co neví, chtějí pracovat nebo neodpověděli na otázku, započítáni 

nejsou, protože i jejich další odpovědi nejsou relevantní cílům výzkumu, zodpověděli jen málo otázek nebo 

žádné.  

Mezi respondenty bylo 46 % chlapců a 51 % děvčat (3 % nezjištěno). 

Sběr dat proběhl v desetidenním období na začátku přelomu října a listopadu 2013.  

 

Kontakt 

Studii vypracovalo občanské sdružení Než zazvoní, které se věnuje poradenství středním školám.  

Mgr. Ing. Richard Malovič,  Mgr. Petr Soukeník, Mgr. Pavel Šíma, Mgr. Tereza Havlíková 

info@nezzazvoni.cz 

www.nezzazvoni.cz 
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Mgr. Petr Soukeník 
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Jsou již deváťáci rozhodnuti? 

Od září výrazně ubylo těch, kteří ještě vůbec nevědí, kam si přihlášku podají. Nyní už jich je jen 6 % (oproti 15 

% v polovině září). Podobně jako v září mají asi tři čtvrtiny žáků nějakou představu, mírně přibylo těch, u 

kterých se tato představa pravděpodobně nezmění. Poměrně výrazně také přibylo již zcela rozhodnutých žáků (z 

15 % na 22 %)
1
.  

 

Informační zdroje 

Poměrně důležité pro většinu respondentů byly všechny uvedené informační zdroje kromě novin a časopisů
2
. U 

tiskovin převažoval neutrální postoj, což ukazuje, že tento zdroj informací žáci moc nevyužívají. Všechny 

zdroje, kromě zmíněných tiskovin, jsou alespoň necelou pětinou (18 %) žáků považovány za velmi důležité (viz 

graf na následující straně).  

                                                      
1
 Srovnání je orientační, protože musíme brát v úvahu lehce odlišný vzorek (jak velikostí, tak složením). 

2
 Rozložení důležitosti zdrojů bylo velmi podobné i při třídění podle toho, do jaké míry jsou žáci rozhodnuti. 

6% 

36% 

36% 

22% 

Vědí již deváťácí, kam si podají přihlášku? 
(N=1551) 

Ještě vůbec nevím.

Mám už nějakou představu,
ale možná se ještě změní.

Mám už nějakou představu,
která se pravděpodobně
nezmění.

Už vím přesně, kam se chci
hlásit. Určitě se to nezmění.



  

 

 

Informace z webu „zvítězily“ v kategorii „spíše důležité“. Webové stránky poskytují hlavně oficiální informace 

– ať už jde o obory, vybavení, organizaci výuky, školní akce apod. Podobně působí i informace z náborových 

akcí, informace od výchovného poradce nebo od učitele. Tyto byly poměrně často (kolem 45 %) označeny jako 

„spíše důležité“, nikoli však jako „velmi důležité“ – tam velmi výrazně převažoval den otevřených dveří a 

reference od současných studentů. 

Den otevřených dveří je velmi důležitý pro 62 % žáků a spíše důležitý pro dalších 30 %. Nikdo ho neoznačil 

jako zcela nedůležitý. Zdrojem, který byl jako velmi důležitý označen hned druhý v pořadí, jsou informace od 

současných studentů.  
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42% 

62% 

7% 

26% 

27% 

18% 

49% 

41% 

30% 

33% 

48% 

44% 

42% 

18% 

14% 

6% 

38% 

21% 

20% 

28% 

4% 

3% 

17% 

3% 

5% 

8% 

5% 

3% 

4% 

Info z webu školy
(N = 1543)

Info od současných
studentů

(N = 1540)

Info  z DOD
(N = 1526)

Info z novin, časopisů
(N = 1528)

Náborové akce na ZŠ
(N = 1525)

Info od výchovného
poradce

(N = 1532)

Info od učitele  na ZŠ
(N = 1531)

Jak jsou pro deváťáky důležité informační zdroje při 
volbě školy 

Velmi
důležité

Spíše
důležité

Ani důležité,
ani
nedůležité

Spíše není
důležité

Vůbec není
důležité



  

 

Den otevřených dveří a reference studujících jsou zdroje, které poskytují odlišný typ informací než web, učitelé, 

výchovní poradci nebo náborové akce (jenž převládají v kategorii „spíše důležité“). Jde o informace tzv. 

„měkké“ – tedy ty spíše neoficiální jako je atmosféra školy, prostředí, soužití a komunikace studentů a učitelů, 

kolektivní duch, přístup učitelů, vztahy mezi studenty, životní styl studentů apod. Informační zdroje, které 

takové informace poskytují, byly v průzkumu označovány výrazně nejčastěji označovány za „velmi důležité“. 

Právě tyto „měkké“ a „zákulisní“, neoficiální informace jsou tedy zřejmě pro rozhodování deváťáků o 

přihláškách velmi rozhodující.  

Z informačních zdrojů bylo podrobněji zkoumáno působení webových stránek, náborových akcí a výchovných 

poradců. 

Webové stránky  

 

 

To, že velká většina (81 %) žáků na webové stránky škol, o kterých uvažují, nechodí pravidelně, ale jen občas 

(53 %) nebo se na ně podívala jen jednou až dvakrát (28 %), ukazuje na spíše (již výše zmíněný) podpůrný 

charakter webu školy při rozhodování. Celkem logicky není tím zdrojem, který by byl zásadní pro rozhodnutí 

(tak jako den otevřených dveří nebo reference od studentů školy), ale je rychlý, dostupný a poměrně spolehlivý. 

12% 

53% 

28% 

7% 

Jak často chodíš na webové stránky škol, 
o kterých uvažuješ? 

(N = 1546) 
a. Pravidelně jejich
stránky kontroluji.

b. Občas se na ně
podívám, když si
vzpomenu.

c. Jednou nebo
dvakrát jsem se na
ně díval/a.

d. Nikdy jsem se
na ně nedíval/a.



  

 

 

Jen poměrně málo žáků uvedlo, že webovou adresu školy zjišťují jinak, než přes obvyklé vyhledávače jako 

Google, Seznam apod. Tento způsob používá 70 % dotázaných. Znamená to, že pokud se střední školy starají o 

svůj web i z hlediska optimalizačních nástrojů vyhledávání, zvyšuje to výrazně šanci, že potencionální uchazeči 

jejich web skutečně navštíví. 

Náborové akce 

Při náborové akci na základní škole je pro velkou většinu žáků (82 %) nejdůležitější získat podrobné informace o 

oborech. Tento zdroj – a tedy i poskytované informace – jsou pro necelou polovinu respondentů (48 %) „spíše 

důležité“. Potvrzuje to již výše naznačené, že jde o zdroj, od kterého žáci chtějí hlavně oficiální informace 

(podobně jako od webových stránek), které jim pomohou, ale nejsou rozhodující.  

 

70% 
13% 

17% 

Jak nejčastěji zjistíš adresu 
internetových stránek školy? 

(N = 1536) 
Zadám jméno školy do
Googlu, Seznamu
nebo podobného
vyhledávače

Opíšu www adresu z
letáku nebo plakátu.

Vyhledám školu na
některém internetovém
seznamu škol (např.
www.atlasskolstvi.cz,
www.stredniskoly.cz).

82% 

8% 
5% 

3% 2% 

Při náborové akci na základní škole je pro 
Tebe nejdůležitější: 

(N=1512) 

Dozvědět se podrobné
informace o oborech.

Setkat se se studenty
dané školy.

Setkat se s učiteli dané
školy.

"Ulít se" z vyučování -
průběh akce není
důležitý.

Jiné



  

 

Výchovní poradci 

Posledním informačním zdrojem, na který jsme se při výzkumu zaměřili, je výchovný poradce. Jaký je jeho vliv 

při rozhodování o přihláškách? Následující zjištění pomohou k odpovědi. 

 

   

Desetina žáků v našem průzkumu neví, kdo je na jejich škole výchovný poradce. Z těch, kteří to ví, v prvních 

dvou měsících školního roku žádnou formu konzultace neprovedla více než polovina respondentů. Přitom však 

pouze necelá třetina respondentů nemá zájem o žádnou konzultaci. Zbylé dvě třetiny zájem mají – a preferují 

zejména individuální konzultace (45 % z těch, kteří znají výchovného poradce na škole). Výchovní poradci by 

tedy poměrně často měli velký vliv na rozhodnutí deváťáků, pokud by hlavně individuální konzultace 

realizovali. Otázkou tedy zůstává, jak časté budou konzultace v dalších měsících. 

Informace od výchovného poradce také patří do skupiny spíše těch oficiálních, které žáci potřebují, ale nejsou 

pro většinu z nich „velmi důležité“. Rozložení důležitosti informací poskytnutých výchovným poradcem je proto 

podobné rozložením u náborových akcí, informacím z webu školy a od učitelů (necelá polovina jej považuje za 

spíše důležité, pětina za neutrální a zhruba čtvrtina za velmi důležité – viz výše grafn Jak jsou pro deváťáky 

důležité informační zdroje při volbě školy). 

 

  

36% 

12% 

52% 

Už ses o přihláškách radil/a s 
výchovným poradcem? 

(Z těch, kteří vědí, kdo je na jejich 
škole výchovný poradce. 

N=1341) 

Ano,
hromadně
ve třídě.

Ano, o
samotě.

Ne.

24% 

45% 

31% 

Máš zájem se o přihláškách poradit 
s výchovným poradcem? 

(Z těch, kteří vědí, kdo je na jejich 
škole výchovný poradce. 

N=1341) 

Ano,
nejlépe
hromadn
ě ve
třídě.

Ano,
nejlépe o
samotě.

Ne,
nemám
zájem.



  

 

 

Důležité faktory rozhodování 

 

Potvrdil se předpoklad, který z minulých výzkumů vyplýval, že pro žáky je rozhodující obor, který chtějí 

studovat – nevybírají si obor podle školy. Platí to pro tři čtvrtiny žáků. 

75% 

25% 

Při rozhodování je důležitější obor nebo 
škola? 
(N=1538) 

Nejdřív se
rozhodnu pro obor
a pak hledám
školu, kde se
vyučuje.

Nejdřív se
rozhodnu pro školu
a pak si na ní
vyberu obor.
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60% 
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55% 
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12% 

32% 

7% 

4% 

8% 

7% 

17% 

29% 

31% 

25% 

26% 

22% 

36% 

33% 

40% 

18% 

11% 

18% 

15% 

35% 

37% 

6% 

37% 

5% 

12% 

20% 

32% 

21% 

37% 

31% 

31% 

29% 

20% 

14% 

16% 

6% 

9% 

14% 

6% 

20% 

23% 

19% 

20% 

21% 

10% 

10% 

5% 

9% 

9% 

3% 

18% 

32% 

23% 

29% 

Hlásí se tam kamarádi.
(N = 1522)

Finanční podpora
poskytovaná školou.

(N = 1509)

Škola zvýší moji šanci získat
práci (získám praxi).

(N = 1516)

Škola není náročná na domácí
učení.

(N = 1513)

Škola poskytuje kvalitní výuku.
(N = 1513)

Škola zvýší moji šanci dostat
se na vysokou školu.

(N = 1513)

Mám dobré autobusové nebo
vlakové spojení.

(N = 1518)

Nábytek a vybavení učeben.
(N = 1515)

Jací jsou na škole učitelé.
(N = 1509)

Zda mám na škole starší
kamarády.
(N = 1507)

Zda mám na škole
sourozence, příbuzné.

(N = 1510)

Co si přeje moje matka.
(N = 1514)

Co si přeje můj otec.
(N = 1506)

Důležité faktory rozhodování deváťáků 

Velmi důležité

Spíše důležité

Ani důležité,
ani nedůležité

Spíše není
důležité

Vůbec není
důležité



  

 

Faktory, které jsou nejčastěji označeny za velmi důležité pro rozhodnutí, se (stejně jako v předešlých 

výzkumech) pojí s kvalitou vzdělávání a přípravou pro práci nebo studium na vysoké škole. S tím je spojen i 

poměrně častý důraz na to, jací jsou na škole učitelé – zejména v kategorii „spíše důležité“. Pro žáky je tedy 

kvalita výuky zásadní. Dále je poměrně důležité to, co je spojeno s každodenní rutinou při případném studiu na 

škole – jako dostupnost dopravního spojení nebo vybavení školy. 

Nápadně je neutrální postoj k tomu, zda již na škole studují kamarádi, sourozenci, nebo zda se tam kamarádi 

hlásí. V minulých výzkumech, kde možnosti nezahrnovaly neutrální postoj, byla položka „hlásí se tam 

kamarádi“ 70 % respondentů označena jako spíše nebo zcela nedůležitá. V tomto bloku výzkumu to již bylo jen 

41 %, zato 35 % zvolilo neutrální možnost. Zhruba 30 % respondentům se tedy zdála výstižnější právě neutrální 

odpověď. To, že zrovna u těchto tří faktorů respondenti tak často volili neutrální možnost, může ukazovat, že jde 

o faktory, které nějaký vliv mít mohou, ale respondenti sami si ho nechtějí vědomě připustit. Přesto však nejspíš 

cítí, že by to nebylo špatné na nové škole někoho znát – proto zvolili neutrální možnost.  Na podobný rys jsme 

upozornili v minulém výzkumu, kdy 37 % respondentů prohlásilo, že se rozhodnou úplně sami a nikdo (ani 

rodiče) nebude mít na to vliv. To se potvrdilo i v tomto bloku výzkumu – u faktorů „přání otce, matky“ byla více 

než třetinou respondentů také zvolena neutrální možnost. Při interpretaci výsledků o důležitosti vlivu blízkých 

lidí na volbu střední školy z pohledu samotných deváťáků tedy je třeba brát v úvahu snahu (ať už vědomou či 

nevědomou) nenechat se nikým ovlivňovat a rozhodnout se sám/sama. 

  



  

 

Další informace a pomoc s kampaní pro přijímací řízení 

Neváhejte se na nás obrátit pro další informace o chování a rozhodování žáků 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 

Občanské sdružení Než zazvoní se pomáhá ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům středních škol. Věnujeme 

se výzkumům a aplikaci marketingových poznatků do prostředí středních škol. Pomáháme školám 

s marketingem. Od roku 2012 jsme proškolili 114 marketingových pracovníků z 55 středních škol. 

 

 

http://www.nezzazvoni.cz/
http://www.nezzazvoni.cz/jak-pomahame/skoleni/

