O návrate detí do škôl viac uvažujú rodičia s vyšším vzdelaním
Bratislava, 29. mája 2020 – Od júna majú rodičia mladších detí možnosť rozhodnúť sa, či svoje dieťa
pošlú do školy. Z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ vyplýva, že o tejto možnosti uvažuje až 68 %
rodičov.
Sériu zisťovaní „Ako sa máte, Slovensko?“ iniciovali v marci tohto roku prieskumná spoločnosť
MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom
výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle prieskumy a analýzy v marci, apríli
a máji. Zisťovanie mapuje postoje obyvateľov počas celého obdobia a umožňuje sledovať zmeny. Viaceré
dáta boli porovnané s výstupmi rakúskych a maďarských výskumníkov.

Späť do školy
Od 1. júna 2020 budú mať rodičia na Slovensku možnosť rozhodnúť sa, či svoje dieťa pošlú do školy. Na
otázku, či svoje deti do školy pošlú odpovedalo „určite áno“ 42 % rodičov detí, ktoré chodia do prvej až
piatej triedy. Ďalších 26 % rodičov odpovedalo „skôr áno“.
Dosiahnuté vzdelanie bolo najdôležitejšou charakteristikou, ktorá rozdeľovala odpovede rodičov. Do
školy určite pošle svoje dieťa 61 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním, ale len 37 % respondentov
so základným vzdelaním alebo so stredným vzdelaním bez maturity.
„Okrem dosiahnutého vzdelania, ktoré najsilnejšie diferencovalo odpovede rodičov, je pri rozhodovaní o
poslaní detí do školy dôležitá aj subjektívna miera ohrozenia epidémiou koronavírusu. Rodičia, ktorí
deklarovali, že svoje deti do školy pošlú, deklarovali nižší pocit ohrozenia epidémiou, než rodičia, ktorí
svoje deti do školy poslať neplánujú,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV.
Ďalšie zistenia o našej spoločnosti v čase končiacich karanténnych opatrení z výskumu „Ako sa máte,
Slovensko?“ reprezentatívneho pre online populáciu Slovenska predstavia výskumníci v priebehu
budúceho týždňa.

Poznámky
Použitý výskum:
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.- 28.5.2020, N=1 000
Použitý výskum je reprezentatívny pre online populáciu Slovenska.
Vybrané dáta z prieskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v
Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk).

