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31. srpna 2021 

Za nové školní pomůcky utratí Vídeňané skoro čtyři 

tisíce korun 

Za necelý týden se do školních lavic vrátí asi 240 tisíc vídeňských žáků. Nový školní rok ovšem 

není výzvou jen pro školáky, ale mnohdy i pro rodiče a jejich peněženky. Podle nejnovějších 

statistik Vídeňské hospodářské komory očekávají obchody se školním sortimentem obrat 

v hodnotě 81 mil. eur. Průměrně tak rodiče ve Vídni utratí za nové školní pomůcky 149 euro, což 

odpovídá zhruba 3 800 Kč.  

 

Od 6. září se děti ve Vídni vrací do školních lavic. Obchody se proto již nyní plní rodiči s dětmi, kteří 

shánějí novou výbavu na nový školní rok. „Toto období tvoří v papírnictvích a obchodech s 

kancelářskými a psacími potřebami polovinu ročního obratu“, vysvětluje Margarete Gumprechtová z 

Vídeňské hospodářské komory a dodává: „Průměrné výdaje spojené se školními pomůckami se letos 

pohybují kolem 149 eur“. To v přepočtu odpovídá 3 800 Kč. 
 

Nejvíce utrácejí Vídeňané přitom za psací potřeby, bloky, sešity a různé výtvarné potřeby. Necelá třetina 

respondentů pak uvedla, že počítá i s nákupem nového oblečení, 16 procent pak plánuje pořídit nový 

školní batoh. Jedna desetina dotázaných také uvedla, že je čeká nákup notebooku či tabletu.  

 

Školní pomůcky přitom Vídeňané nakupují v 70 procentech případů v kamenných prodejnách. Motivací 

je dostupnost zboží, okamžitý nákup a také možnost si vše vyzkoušet a získat radu od proškoleného 

personálu. Pro 48 procent zákazníků je při nákupu školních pomůcek rozhodující cena, pro 42 procent 

naopak kvalita. Pomůcky, které jsou recyklovatelné a ekologické, jsou pak důležitým rozhodovacím 

faktorem pro 10 procent dotázaných. 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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