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Pošlú rodičia svoje deti do škôlok a 1.- 5. ročníkov základných 
škôl po ich znovuotvorení? 

Prieskum verejnej mienky 
 

Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 18. – 21.5.2020 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku 
tvorilo 1098 respondentov vo veku 27 - 60 rokov . Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR v danom 
vekovom rozsahu z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, kraja. Zber dát metódou CAWI online panel. 
Prieskum nemal zadávateľa, bol realizovaný na náklady agentúry AKO. 
 
Otázka znela: „Ak sa situácia ohľadom počtu nakazených na koronavírus na Slovensku znovu nezhorší, 
od 1. júna sa majú znovu otvoriť materské školy a prvých 5 ročníkov základných škôl. Účasť detí 
v škôlkach a školách bude dobrovoľná. Plánujete ich poslať do škôlky /školy, alebo nie?“ 
 

Tí, ktorí uviedli, že  majú deti v relevantnom veku, rozdelili svoje odpovede nasledovne:   

Po znovuotvorení materských škôlok a škôl 
svoje dieťa: 

Do materskej školy 
Do školy 

(1.-5 roč. ZŠ) 

Určite dám 45,8% 43,4% 

Asi dám 12,7% 19,4% 

Asi nedám 9,9% 8,2% 

Určite nedám 27,8% 22,2% 

Ešte neviem 3,8% 6,8% 
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Odmietanie návratu do MŠ častejšie uvádzali menej vzdelaní rodičia ako vzdelanejší rodičia (maturita, 

alebo VŠ). Aj do základných škôl odmietajú poslať svoje deti častejšie rodičia s nižším vzdelaním. 

Deti, ktoré žijú v najmenších obciach, sa do MŠ a ZŠ, podľa odpovedí ich rodičov, vrátia s vyššou 

pravdepodobnosťou, ako deti z najväčších miest. 
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