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Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili 

v školskom roku 2017/2018 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 

2013/2014, resp. v školskom roku 2008/2009 navštevovali 0. ročník 

 

Zber údajov sa uskutočnil elektronicky cez Data Collection v termíne od 22. 8. 2018 

do 7. 9. 2018. Prostredníctvom mailu bolo požiadaných 93 subjektov, ktoré pri dotazníkovom 

prieskume uviedli, že realizujú výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku viac ako 

8 rokov, o vyplnenie krátkeho dotazníka cez prístupový kód. Cieľom spätnej väzby bolo zistiť 

podiel tých žiakov, ktorí v školskom roku 2008/2009 (resp. 2013/2014) boli žiakmi nultého 

ročníka a ktorí v školskom roku 2017/2018 získali príslušný stupeň vzdelania, teda úspešne 

ukončili 9. ročník (resp. 4. ročník) ZŠ. Z oslovených subjektov dotazník vyplnilo 85 škôl 

(91,4 %).  

V školskom roku 2013/2014 v 82 subjektoch, v ktorých navštevovalo nultý ročník 2056 

žiakov, získalo v školskom roku 2017/2018 primárne vzdelanie (ISCED 1A) 47 % žiakov.  

Z celkového počtu žiakov navštevujúcich v školskom roku 2013/2014 nultý ročník 

pochádzalo 1957 (95,2 %) z marginalizovanej rómskej komunity (MRK). V školskom roku 

2017/2018 z týchto žiakov úspešne ukončilo 1. stupeň ZŠ, a tým získalo primárne vzdelanie 

45,3 % žiakov. Podiel žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli primárne vzdelanie, 

pričom nepochádzali z MRK a v školskom roku 2013/2014 navštevovali nultý ročník, bol 

80,8 %. 

Graf 1 Prehľad o počte žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli primárne vzdelanie 

a v školskom roku 2013/2014 navštevovali nultý ročník 
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V školskom roku 2008/2009 v 62 subjektoch navštevovalo nultý ročník 1199 žiakov, 

z ktorých v školskom roku 2017/2018 len 233 žiakov (19,4 %) úspešne ukončilo 9. ročník 

ZŠ, a tým dosiahlo nižšie stredné vzdelanie.  

Z celkového počtu žiakov nultého ročníka v školskom roku 2008/2009 až 91,9 % pochádzalo 

z MRK. Z týchto žiakov v školskom roku 2017/2018 získalo nižšie stredné vzdelanie len 

15,6 %. Zo žiakov, ktorí navštevovali v školskom roku 2008/2009 nultý ročník a zároveň 

nepochádzali z MRK (celkove 8,1 %), získalo nižšie stredné vzdelanie až 62,9 % z nich. 

Graf 2 Prehľad o počte žiakov, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli nižšie stredné vzdelanie 

a v školskom roku 2008/2009 navštevovali nultý ročník 
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