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Resumé: 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím marketingového mixu a jeho aplikací 

v řídící práci ředitelky mateřské školy. 

Teoretická část obsahuje vysvětlení hlavních pojmů používaných ve spojení 

s marketingem a marketingovým mixem. 

V praktické části této bakalářské práce byly vyhodnoceny silné a slabé stránky 

marketingového mixu a navržen optimální postup к efektivnímu využívání těchto 

nástrojů. 

Závěr pak shrnuje výše uvedené kapitoly. 

Summary: 

This bachelor's paper is to be aimed at marketing mix usage and it is application in 

managing position of the principal of Kindergarten. 

It is theoretical part explains the main terms used in connection to marketing and 

marketing mix. 

Practical part of this paper is to describe strong and weak point of marketing mix and 

sufficient process to effective use of these skills. 

The ending summarizes all the above mentioned chapters. 

Klíčová slova: 

Marketing, marketing školy, marketingový mix, produkt, cena, marketingová 

komunikace, distribuce, lidé 
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Úvod 

V posledních dvaceti letech je v celosvětovém měřítku patrný velký rozvoj 

činností neziskových organizací. Aby mohly tyto neziskové organizace úspěšně 

působit v tržním prostředí, musí zavádět a uplatňovat marketingový přístup к řízení 

organizace. 

Po roce 1989 se neziskové organizace postupně stávají součástí školského 

systému i v České republice. 

Mateřské školy, kde byly do této doby uplatňovány direktivní způsoby řízení, 

měly náhle možnost vyvinout vlastní aktivitu a uplatňovat kreativitu svých 

zaměstnanců. Požadavek na větší autonomii mateřských škol klade i větší nároky na 

osvojení manažerských dovedností a schopností řídících pracovníků. Uvolnila se 

možnost rozhodnout o výchovně vzdělávacích programech a metodách, kterými je 

možno dosáhnout vytyčených cílů v oblasti předškolního vzdělávání. 

Školská soustava se po rozpadu vzdělávacího monopolu státu rozrostla o 

zcela nové typy mateřských škol. Vznikly školy soukromé, církevní, školy zřizované 

krajskými úřady, obcemi a ministerstvem školství. Toto byla také jedna z příčin, 

která vedla ke zvyšování celkového počtu mateřských škol a ke snaze hledat cesty, 

které by zvyšovaly konkurenceschopnost mateřských škol. 

Vedoucí pracovníci, pokud chtějí uspět v nabyté konkurenci a dosáhnout 

vytýčeného cíle, to je poskytování kvalitního vzdělání, musí přistoupit к hledání 

nových cest, které vedou ke zkvalitňování řízení škol. 

Jednou z klíčových metod v této oblasti je aplikace marketingového přístupu. 

Tento způsob řízení přináší i mateřským školám v konečném důsledku růst 

kvality výchovně vzdělávací činnosti i jejího obrazu v očích rodičů. Důsledné 

uplatňování moderního způsobu řízení mateřské školy vede, podle všech zkušeností, 

ke zvýšení úrovně v oblasti výchovné, к pestrosti vzdělávací nabídky i větší 

informovanosti zákonných zástupců, to znamená především rodičů. 

Kvalitní marketingová činnost v oblasti řízení přispívá к získávání 

potencionálních partnerů mateřské školy, což se může pozitivně odrážet v jejich 

sponzorské činnosti, která je mnohdy nezanedbatelnou součástí financování různých 

aktivit mateřské školy. 
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Tato nová zkušenost znamená pro vedení mateřských škol hledat nové cesty, 

které by zvyšovaly konkurenceschopnost škol. 

Usnadňuje také komunikaci se správními orgány při uplatňování jejich 

kontrolní činnosti. Již dnes je vidět samostatné, cílevědomě jednající mateřské školy 

poskytující vzdělávací nabídku v souladu s potřebami všech svých partnerů. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl 

• komplexně vysvětlit pojem marketingového mixu, jeho význam, obsah a 

funkce 

• na základě podrobného vyhodnocení provedeného výzkumu a zobecnění 

získaných poznatků nabídnout ředitelkám mateřských škol praktické 

poznatky z této oblasti pro aplikaci marketingového mixu při řízení 

1. Teoretická část 

1.1. Základní pojmy 

V této části bakalářské práce je mým cílem vysvětlit pojmy, nezbytné pro 

pochopení nastolené problematiky. 

Marketing školy má své zvláštnosti, které se u běžného firemního marketingu 

nevyskytují. Tyto zvláštnosti vycházejí ze specifického postavení školy, jako veřejně 

prospěšné instituce. Z těchto důvodů nelze dogmaticky aplikovat všechny zásady 

marketingového řízení pro oblast školství. 

Proto budu v následující části věnovat pozornost marketingu školy, 

marketingovému mixu a pokusím se vysvětlit základní pojmy týkající se této oblasti. 

1.1.1. Marketing 

Marketing je důležitou vědní disciplínou ve vyspělých tržních ekonomikách, 

ale své místo velmi rychle získává i v dalších ekonomických systémech. 
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„Tím nej důležitějším, co řídí veškeré činnosti vztahující se к problematice 

marketingu, jsou potřeby a přání zákazníka. "(Jakubíková, 2006). 

Jedná se o jednu z podnikatelských koncepcí, která usiluje o nalezení 

rovnováhy mezi zájmy zákazníka na jedné straně a manažera firmy na straně druhé. 

Za základ profesionálního marketingu proto můžeme považovat orientaci na 

zákazníka a uspokojení jeho potřeb. 

Existuje celá řada definic klasického marketingu. Všechny mají společné 

body, kterými jsou zákazníci a uspokojení jejich potřeb. Definice se také odvíjejí dle 

toho, na jakou z částí marketingu je v nich především kladen důraz. Jedna 

z obecných definic marketingu může znít takto: 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných výrobků s ostatními." (Kotier, 1992) 

Marketing školy 

„Marketing školy je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a 

v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníků a klientů školy efektivním 

způsobem zajišťujícím současné splnění cílů školy." (Světlík, 2006). 

Definice školního marketingu klade důraz na prvek řízení v celé jeho šíři, na jeho 

uplatňování a projevuje se v kultuře školy. Tím nej důležitějším, co řídí veškeré 

činnosti vztahující se к problematice marketingu školy, jsou přání a potřeby „klienta" 

(rodiče) a tím vlastní plnění cílů školy. 

Do oblasti marketingového řízení školy patří široká škála činností, které na sebe 

vzájemně navazují a tvoří pevnou strukturu při kvalitním marketingovém řízení 

školy. 
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Oblasti marketingu školy: 

> Prostředí školy 

> Informační systémy školy 

> Strategické plánování školy 

> Trh školy 

> Produkt školy 

> Cena 

> Distribuce 

> Komunikace školy 

> Vnitřní marketing školy 

> Relaxační marketing školy 

> Nábor dětí, žáků, studentů 

> Evaluace školy 

„Trh v oblasti vzdělávání můžeme chápat jako určitou oblast reality společnosti, 

ve které dochází к výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty 

(škola, domácnost, stát) prostřednictvím směny." (Jakubíková, 2001) 

Každá mateřská škola, rozvíjející se v tržním hospodářství, se orientuje na dítě a 

jeho rodiče jako na své zákazníky. Na své vzdělávací programy, na děti navštěvující 

mateřskou školu i na spokojené rodiče nahlíží v souhrnu jako na produkt, který se 

snaží uplatnit na trhu. Z tohoto důvodu je nutné se zaměřit na definování poslání 

školy, stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů a na vyhodnocení vzdělávacích 

programů školy s výhledem do budoucnosti. 

Klíčovým cílem se stává co nej efektivnější využití finančních prostředků, 

lidských zdrojů, materiálních zdrojů a využití kapacit, které v dlouhodobém 

horizontu zabezpečí trvalý rozvoj předškolního zařízení. Oblastí, na kterou je v této 

práci kladen důraz, je marketingový mix jakožto nástroj pro naplnění tohoto cíle. 

1.2. Marketingový mix 

Jedním z klíčových nástrojů, které přispívají ke kvalitě а к trvalému zabezpečení 

rozvoje předškolního vzdělávání a jsou nedílnou součástí marketingového řízení, je 

marketingový mix. Je to pojem, který popisuje vnitřní prostředí školy, vytváří pro 
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organizaci (školu) nástroj к prodeji svých „produktů" na širokém trhu a je nástrojem 

к odlišení se od konkurenčních mateřských škol. 

Marketingový mix školy je tvořen 5 P hlavních, na sobě závislých částí. 

Jsou jimi: 

• Product -produkt 

• Price - cena 

• Placement - distribuce 

• Promotion - komunikace 

• People - lidé 

Každá tato část má svá specifika, jejichž význam nyní v krátkosti osvětlím. 

1.2.1. Produkt 

Produktem v klasické koncepci marketingu rozumíme jakoukoliv nabídku, 

kterou firma nabízí trhu za účelem uspokojení určité potřeby. Mohou to být například 

oděvy, potraviny, automobily. 

Produktem mateřské školy je školní vzdělávací program, popřípadě služby, 

které rozšiřují nabídku předškolního zařízení. Šíře a kvalita nabídky předškolního 

zařízení je jedním z nej důležitějších aspektů pro umístění školy na trhu. 

Pojem školní vzdělávací program je velmi široký a patří do něho především 

vzdělávací nabídka, profil dítěte a další rozšiřující nabídka, která je také součástí 

školního vzdělávacího programu. 

Produktem předškolního vzdělávání je především vzdělávací nabídka školy. 

Do té se zpravidla zahrnuje: 

formální kurikulum 

• školní vzdělávací program - zahrnuje cíle, obsah, prostředky vzdělávání, 

metody, organizaci a způsob, jakým je celý program realizován 

• profil dítěte 
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neformální kurikulum 

• rozšiřující aktivity školy - kulturní, sportovní, společenské, výlety apod. 

mimoškolní aktivity, vybavenost školy, sponzoring 

skryté kurikulum 

• klima školy 

• vztahy učitel x žák 

• postavení školy v rámci vzdělávací soustavy 

• sociální struktura třídy 

• složení učitelského sboru 

• prostředí školy 

• kontakty školy 

• renomé školy 

Nej důležitější oblastí v první fázi marketingového prodeje školy je školní 

vzdělávací program, který musí průběžně reagovat na potřeby klientů (rodičů). Tím 

se stává dokumentem neustále se vyvíjejícím na základě požadavků rodičů a 

společnosti. Každé předškolní zařízení musí ve svém plánování pravidelně 

vyhodnocovat a analyzovat potřebu svých potencionálních klientů (rodičů) a podle 

potřeb reagovat na danou situaci. Mapování a analyzování je nutné z pohledu 

mateřské školy, která tak zjišťuje, jak přistoupit ke kvalitní přípravě dětí 

navštěvujících mateřskou školu na vstup do základní školy. Dalším měřítkem 

úspěšnosti mateřské školy je úspěšnost při přijímání dětí do základních uměleckých 

škol, případně do různých zájmových kroužků. 

S prodejem školního vzdělávacího programu je plně spojena jeho kvalita. 

Promyšlený a koncepční školní vzdělávací program nemůže být využíván izolovaně 

a měl by zahrnovat: 

> rozvoj v dané určené oblasti 

> relevantnost 

> kvalitativní i kvantitativní aspekt 

> evaluaci 
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Dalším krokem je uvedení školního vzdělávacího programu na trh. V této fázi je 

nutné přesně stanovit jednotlivé dílčí kroky spolu s konkrétní odpovědností 

jednotlivých zainteresovaných pracovníků a pojmenovat kritická místa, která by 

mohla vést к problémům při distribuci programu. 

Je nutné si uvědomit, že jedním ze základů marketingového mixu je produkt. To 

je v našem případě školní vzdělávací program, který je klíčový pro vyvolání zájmu 

klientů (rodičů) o služby předškolního zařízení. 

Oba faktory, tj. neformální kurikulum a skryté kurikulum, které jsou nedílnou 

součástí formálního kurikula, jsou právě tím specifikujícím faktorem. Tím se od sebe 

odlišuje nabídka jednotlivých mateřských škol. Z pohledu rodiče je to jeden 

z důležitých faktorů, podle kterého si vybírají mateřskou školu. 

1.2.2. Cena 

Cena, jako další nástroj marketingového mixu, je v podstatě vyjádřením výše 

peněžní úhrady zaplacené na trhu za prodávaný výrobek či službu. 

Ve školství však tento důležitý nástroj fungování tržních vztahů ztrácí svůj 

původní význam. V současné době platí za vzdělávání pouze studenti soukromých 

škol, děti v předškolních soukromých zařízeních a děti nepředškolního věku. 

Cena u předškolních zařízení je tvořena celkovými náklady školy na zajištění 

vzdělávání, provozními náklady a příspěvkem od rodičů. 

To znamená, že ze strany zřizovatele a státu je cena dána: 

> náklady na provoz předškolních zařízení - zřizovatel školy 

> mzdové náklady - stát 

> náklady na učební pomůcky - stát, zřizovatel 

> vzdělávání učitelů - stát 

Z hlediska veřejnosti tj. rodičů dítěte je nutné do ceny ještě zahrnout: 

> náklady na předškolní vzdělávání - až 50% neinvestičních ročních nákladů 

najedno dítě 

> náklady na stravování 
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> náklady na dopravu 

> příspěvek do Klubu rodičů 

> příspěvky na kroužky pořádané mateřskou školou 

Význam ceny v předškolním školství je v současné době málo motivující 

faktor a jde o jediný nástroj marketingového mixu, který nemá ředitelka státní 

mateřské školy možnost výrazně ovlivnit. Tvorba ceny za předškolní vzdělávání je 

dána vyhláškou MŠMT 14/2004 § 6 o předškolním vzdělávání v úplném znění. Při 

tvorbě ceny se však na základě výkladu zákona ředitelka mateřské školy může 

pohybovat v určitém finančním rozpětí a zde by měla po důkladné analýze zvolit 

priority, které se v ceně mají objevit 

> zda bude cena plnit nadstandard ročního příjmu mateřské školy 

> zdaje o tuto cenu snížen stanovený roční příjem 

> zda bude mateřská škola konkurence schopná ve svém regionu 

> zda cena neovlivní zájem o mateřskou školu ze strany rodičů a tím se nesníží 

počet dětí docházejících do mateřské školy 

Můžeme konstatovat, že cena jako významný marketingový nástroj - především u 

státních mateřských škol - plní svou funkci pouze v případě, kdy se stává 

nadstandardem ročního příjmu neinvestičních nákladů. 

U soukromých mateřských škol a školských zařízení je cena dána poptávkou 

rodičů po nabízených službách, které zahrnují: 

> náplň výchovně vzdělávacích programů 

> aktivity předškolních zařízení 

> nadstandardní služby, které nemohou státní školy v rámci svých finančních 

prostředků nabízet 

Cena je přitom orientována na konkurenci 

Zde lze konstatovat, že se vedení soukromých mateřských škol většinou 

rozhoduje o ceně nižší, či srovnatelné s cenou konkurenční školy. 

Poskytování vzdělávání totiž ve školství - jak u státních, církevních i 

soukromých škol - platí všichni daňoví poplatníci, pokud je škola zapsána v rejstříku 

škol. 
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Toto je jeden z důvodů, proč cena v současném systému nefunguje jako regulátor 

tržní poptávky a nabídky po službách školy. Týká se to především škol státních, ale i 

soukromých a církevních. I zde však platí, že pokud jsou rodiče přesvědčeni, že jimi 

vybraná škola má vyšší kvalitu vzdělávání a dobrou image, jsou ochotni zaplatit 

vyšší cenu za služby vzdělávacího ústavu (mateřské školy). 

1.2.3. Komunikace školy 

Úkolem marketingu není pouze vytvořit produkt podle potřeb a přání klienta, 

ale také umět tento produkt klientům (rodičům) náležitě představit a umět se 

současnými klienty (rodiči) komunikovat Největší chybou komunikace je, když škola 

nezná potřeby klientů (rodičů). 

Podstata marketingové komunikace spočívá v umění přesvědčit druhé. 

Základní model komunikace dává přesnou představu o formě správného provedení 

marketingového nástroje komunikace. 

Zdroj — • příjemce sdělení — • sdělení—• sdělení přenosu — • dekódování — 

zpětná vazba existence. 

"Komunikací školy rozumíme oboustrannou výměnu informací mezi školou a 

příjemcem sdělení." (Světlík, 2006) 

Cílem komunikace je vytvořit a podpořit zájem o služby nabízené 

předškolním zařízením (školou). V mateřské škole je komunikace s veřejností 

klíčová pro další rozvoj a existenci školy. 

Zprostředkovává informační tok způsobem, který je vhodný pro všechny 

zúčastněné strany. Seznamuje potencionální klienty, zákazníky, partnery, veřejnost 

s existencí školy, cíli školy, aktivitami školy. 

Pro klienty (rodiče) znamená dobrá komunikace školy informaci o existenci, 

aktivitách a nabídce školy. 

Pro školu naopak představuje propagaci a nejméně nákladný přístup ke svým 

potencionálním klientům (rodičům). To v praxi vyžaduje od ředitelky předškolního 
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zařízení nabídnout školní vzdělávací program, širokou nabídku dalších produktů 

rodičům a veřejnosti. 

Komunikace ve své podstatě také plní úlohu propagace. 

„Propagace je forma komunikace mezi školou a jejími zákazníky, jejímž 

smyslem je podpořit zájem o služby nabízené školou." (Světlík, 1998) 

Základní členění marketingové komunikace je rozděleno na vnitřní a vnější 

komunikaci. 

Vnější komunikace: 

Cílem vnější komunikace je informovat potencionální klienty školy o výchovně 

vzdělávacím programu, aktivitách, úspěších a budovat image školy 

Úkolem je přesvědčovat potencionální klienty o svých kvalitách, zvyšovat preference 

školy vůči školám konkurenčním. Nezanedbatelnou součástí této komunikace je 

připomínat existenci školy po celý školní rok, po celou dobu její existence a 

navazovat korektní vztahy s rodiči i prarodiči již docházejících dětí do mateřské 

školy 

Vnitřní komunikace: 

Cílem vnitřní komunikace je informovat pracovníky o úspěších školy, akcích školy, 

o komunikaci se správními orgány, spolupracovníky školy, sponzory a dalšími 

partnery školy. Nedílnou součástí je motivace pracovníků. To znamená vytváření 

vhodných podmínek pro práci, atmosféru, klima, vzájemnou důvěru, vzájemnou 

podporu, vzájemné vztahy. 

Škola musí efektivně komunikovat, jak se svými klienty, zákazníky, tak i 

s pracovníky školy. 

Pro školu má však komunikace i druhý význam. 

„Je to oboustranná výměna informací mezi školou a příjemcem sdělení." 

(Světlík, 1998) 
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Kvalitní komunikace znamená pro vedení školy (předškolního zařízení) 

efektivní zpětnou vazbu. Touto cestou škola (předškolní zařízení) získává aktuální 

informace o přáních, potřebách klientů (rodičů) a zároveň důležitou informaci o 

aktivitách své konkurence. Tento fakt je klíčový pro vedení mateřské školy vzhledem 

к dalšímu krátkodobému či dlouhodobému plánování další činnosti. 

Komunikace mezi mateřskou školou a rodiči může probíhat různými 

způsoby. Jejich volba závisí na mnoha faktorech. Jako jsou například finanční 

možnosti školy, technické možnosti, stanovené cíle к cílové skupině příjemců. 

V případě mateřské školy můžeme vyjmenovat klíčové faktory vnější komunikace: 

• Osobní komunikace 

• Vztah s veřejností 

• Zprávy o aktivitách v tisku, médiích, 

• Besedy 

• Dny otevřených dveří 

• Vystoupení dětí z mateřské školy při veřejných akcích 

• Vystoupení zástupců školy v médiích 

• Propagační materiály školy 

• www stránky školy 

• Jednotný vizuální styl školy 

• Reklama 

Při volbě formy komunikace musí vedení mateřské školy zvažovat především 

náklady spojené s jejím využitím, efektivností, pružností a dostupností к cílové 

skupině příjemců, to je к rodičům dětí. 

V případě předškolních zařízení se jedná především o osobní komunikaci, 

která je účinná, ale nerozšiřuje okruh potencionálních klientů. 

Je to především dáno hustotou mateřských škol a nepovinnou docházkou do 

mateřské školy. Spatná komunikace s rodiči a veřejností je potažmo důsledkem pro 

rušení některých mateřských škol či tříd, jak se stalo v Pardubickém kraji. 

Úspěšnou komunikací tedy rozumíme oboustrannou výměnu informací mezi vnějším 

a vnitřním prostředím mateřské školy. 
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1.2.4. Distribuce 

Distribucí v klasickém pojetí firemního marketingu rozumíme pohyb zboží od 

výrobce к uživateli. Jejím smyslem je zajistit přesun zboží od firmy tak, aby 

zákazník mohl zakoupit výrobek podle svého uvážení v příhodném místě, době a v 

takovém množství, které je pro něho optimální a plně mu vyhovuje. 

Marketingový přístup křížení školy v oblasti distribuce předpokládá celou 

řadu změn v koncepci práce mateřské školy. Pokud je distribuce jako jeden 

z marketingových nástrojů účelně využíván a stává se jedním z klíčů pro určení 

cílové skupiny klientů (rodičů). Je to jeden z důležitých nástrojů ke zviditelnění 

mateřské školy. 

Rozhodnutí o distribuování programu široké veřejnosti musí být 

v součinnosti s cíli mateřské školy, strategickými plány mateřské školy, posláním a 

dlouhodobou vizí. Toto je klíčová část rozhodování vedení školy při distribuci ke 

správné cílové skupině klientů. 

V otázce distribuce je nutné neopomenout a znát: 

• umístění školy 

• cílovou skupinu klientů 

• dostupnost 

• vybavenost 

• provozní dobu 

• nabídku ve školním vzdělávacím programu 

Pro mateřskou školu je důležité, aby školní vzdělávací programy 

byly dostupné pro cílovou skupinu klientů (rodičů). 

V současné době je na trhu v České republice celá řada předškolních 

zařízení, které mají z důvodu nasycenosti trhu ve svém regionu velké problémy 

s existencí. Na základě těchto skutečností se předškolní zařízení ve velké míře 

zaměřují na vhodné vybavení svých vnitřních prostor, vybavenost pomůckami, 

vybavenost venkovních zahrad. Důvodem je vytváření kvalitních podmínek pro 

vzdělávací aktivity 
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Důležitým bodem v oblasti distribuce je pro mateřskou školu stanovení 

provozní doby. Zde vhodná úprava, či přizpůsobení (prodloužená provozní doba) 

dovolí řadě potenciálních klientů ze strany rodičů využívat předškolního zařízení. 

Neopomenutelná je v předškolním vzdělávání distribuce školního stravování, 

tj. způsob a kvalita stravování v předškolním zařízení. Mnohdy je to právě tato 

oblast, která rodiče přesvědčí o umístění dítěte do mateřské školy. 

Mateřské školy většinou poskytují své vzdělávací služby v daném regionu, 

oblasti a to ve stálých lokalitách. Z tohoto důvodu je nezbytně nutná expanze 

školských zařízení do širší regionální oblasti, například do speciálních tříd, které 

rozšíří nabídku v další lokalitě. 

V tomto případě je rozhodnutí vedení předškolního zařízení o strategii 

expanze do dané lokality s cílem získání nových potencionálních klientů (dětí a 

potažmo jejich rodičů) klíčové. 

К tomuto kroku se vedení školy rozhoduje na základě důkladné analýzy 

nového prostředí (zájem veřejnosti, technické záležitosti, lidské zdroje) a na základě 

atraktivnosti svého vzdělávacího programu (strategie školy). 

1.2.5. Lidé 

Každý ředitel školy si je vědom, že lidé jsou tím nej vzácnějším kapitálem 

školy. Z tohoto vyplývá, že potencionál pracovníků pedagogických i 

nepedagogických je jedním z nedůležitějších faktorů, který ovlivňuje úspěšnost 

předškolního zařízení. Z hlediska marketingu školy se touto problematikou 

marketingového vedení zabývá vnitřní (interní) marketing. 

Ten je zaměřen na vnitřní prostředí a zejména na ty, kteří jej vytvářejí. Jedná 

se tedy především o práci a komunikaci s pedagogickými pracovníky, jejímž cílem je 

dosažení souladu mezi hodnotami a postoji pracovníků s posláním a cíly školy. 

Do vnitřního marketingu lze zařadit tyto oblasti: 

• Personální marketing - výběr a získávání pracovníků 

• Leadership - efektivní vedení školy 

• Motivace 
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• Vnitřní komunikace 

Personální marketing 

V oblasti školského marketingového řízení hledá vedení školy takové 

pracovníky, kteří budou co nejlépe uspokojovat potřeby dětí (rodičů), to znamená na 

trhu práce vyhledávat ty nejlepší a nejkvalitnější. Z toho plyne, že vedení školy hledá 

pracovníky: 

> Schopné 

> Kvalitní 

> Důvěryhodné 

> Spolehlivé 

> Komunikativní 

> Vnímavé 

Výběr nových pracovníků je klíčový pro vedení předškolního zařízení a v delším 

časovém horizontu ovlivňuje kvalitu vztahů na pracovišti, klima školy, plnění cílů 

mateřské školy a další oblasti související s kvalitním fungováním předškolního 

zařízení. 

Při výběru nových pracovníků je možné použití tří klasických metod výběru a na 

základě komplexního posouzení všech tří oblastí tzn. 

> osobního pohovoru - připraveného a řízeného ze strany vedení - klíčová 

složka 

> dotazníku - strukturovaného 

> referencí - vždy vyhodnotit zdroj 

provést závěrečné vyhodnocení. Celá tato činnost má být realizována v týmu, 

ryze profesionálně, bez subjektivního posouzení. Ale i v této oblasti v současné době 

není na trhu práce mnoho zájemců o profesi učitelky mateřské školy, a v oblasti 

provozních pracovníků je situace ještě složitější. Ze strany ředitelky mateřské školy 

to nelze výrazně ovlivnit. 
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Vedení lidí 

Organizačním leadershipem nazýváme uplatňování nedirektivních způsobů práce 

s lidmi založené na vzájemně korektních vztazích rozvíjených na úrovni celé 

organizace, na sdílených očekáváních a na oboustranně přijatých cílech, které jsou 

naplňovány ve vysoké kvalitě. 

Profesionální vedení lidí je jedním z prostředků к vybudování efektivně fungující 

školy, к naplňování vize a image předškolního zařízení. 

Procesleaderschipu Komunikační aktivity 

i = 0 
Zpracování vize do podoby srozumitelné 

Vize 
i = 0 

a inspirativní pro pracovníky. 

Popis jednotlivých kroků, které 

organizace musí učinit, aby se j í podařilo 

Cíle a procesy naplnit vizi. 

Vymezení rolí a odpovědnosti jednotlivců 

= > 
a týmu v procesu dosahování cílů 

Rozhodování organizace. 

Podpora ochoty pracovníků zapojit se do 

plnění cílů organizace a rozvoje jejich 

schopností - koučování, naslouchání a 

Styl vedení konzultace. 

Ocenění příspěvku ostatních к 

Motivování dosahování výsledků organizace. 

Styl řízení představuje individuální, osobní způsob uplatňování nástrojů a metod 

v samotné práci ředitelky mateřské školy: 

• Autokratický 

• Demokratický 

• Liberální 

Toto jsou tři základní styly vedení lidí. 
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V této oblasti však existuje celá řada řídících stylů, které určuje např. 

Tannenbaum a Schmidt jako škálu sedmi stylů. 

1 2 3 4 5 6 7 

Manažer Manažer Manažer Manažer Manažer Manažer Manažer 

rozhoduje rozhodnutí předkládá předkládá předloží určí dovolí 

a prodává nápady a předběžná problém, omezení a podřízeným 

vyhlašuje vyzývá к rozhodnutí, shromáždí požádá o jednat 

svá dotazům která se návrhy a rozhodnutí v rámci 

rozhodnutí mohou rozhodne skupinu určeném 

měnit nadřízenými 

Jiný pohled na řízení je znázorněn manažerskou mřížkou. Blake, Moltonová 

identifikovali celkem 81 stylů řízení. V praxi je využíváno pět hlavních stylů: 

> Styl 9.1. - důraz na plnění úkolů, přičemž vztahy mezi lidmijsou považovány 

za druhotné 

> Styl 1.1 - hlavním zájmem ředitele je udržení místa ředitele co nejdéle, 

středem nejsou ani lidé, a ani úkoly 

> Styl 1.9 - řediteli prioritně záleží na dobrých mezilidských vztazích 

> Styl 9.9 - hlavní snahou ředitele je získat a zaujmout pracovníky pro plnění 

společného cíle 

> Styl 5.5 - zde se jedná o plnění úkolů se snahou vyhýbat se konfliktům 

Je tedy možné konstatovat, že řídících stylů je právě tolik, jako řídících 

pracovníků. Každý styl řízení lidí je osobitý a vyplývá z charakterových vlastností 

samotného vedoucího pracovníka. 

Každá ředitelka mateřské školy, která důsledně dbá plnění strategických cílů 

mateřské školy, klimatu školy, image školy, si je zcela jistě vědoma důležitosti, 

jakou představuje způsob uplatňování nástrojů a metod, které používá při řízení 

pracovního kolektivu. Ředitelka by měla vytvořit tým pracovníků, který je kreativní, 

samostatný, profesionální, odpovědný, sdílí stejné vize a poslání a zároveň by měla 
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být pracovníky respektována. Je právě na ředitelce mateřské školy, aby definovala 

vize, které naplní poslání jí vedené mateřské školy. 

Motivace 

Motivací se snaží vedení mateřské školy přimět své zaměstnance vykonávat 

činnost aktivně, efektivně a samostatně. Za motivační prvky vedoucí ke zkvalitnění 

pedagogické práce lze považovat: 

> Ekonomické předpoklady - finanční odměna apod. 

> Sociální předpoklady - dobré sociální vztahy na pracovišti 

> Seberealizace - sladění svých osobních cílů s cíly školy 

> Komplexní motivační předpoklady - individuální motivy jednání 

> Psychologické předpoklady - rozdílné osobní charakteristiky jedince 

Pro efektivní motivační činnost je nutné ze strany vedení mateřské školy 

vytvoření motivačního statutu pro školu. V tomto statutu by měly být obsaženy 

motivační nástroje. V mateřských školách je obtížné motivovat pracovníky a právě 

zde záleží na osobním přístupu ředitelky mateřské školy. Měla by spolu se 

zaměstnanci vytvářet příznivé klima školy a to především svým osobním příkladem. 

Vytvářet příjemné pracovní prostředí, které ji zpětnou vazbou dá informaci o celkové 

spokojenosti zaměstnanců. 

Vnitřní komunikace 

Další oblastí práce ředitelky mateřské školy je efektivní komunikace se skupinou 

spolupracovníků. Je to klíčový prvek pro dosahování plnění záměrů, cílů mateřské 

školy. Tam, kde by byla tato oblast zanedbána, je možné dojít к faktu, že není možné 

hovořit o efektivním řízení školy. Z tohoto pohledu je možné rozdělit vnitřní 

komunikaci na: 

> Vertikální komunikaci - probíhá směrem dolů - ředitel ostatní pracovníci -

děti (žáci) - opačný směr nahoru 

> Horizontální komunikaci - probíhá mezi pedagogy - dětmi - rodiči 
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V efektivní řídící práci je nutný soulad obou těchto principů komunikace 

horizontální i vertikální z důvodu minimalizování dalších překážek v práci. 

V efektivní komunikaci platí tyto zásady: 

> Slušnost, stručnost, jasnost, jednoduchost 

> Naslouchání druhým 

> Splnitelnost úkolu 

> Forma sdělení 

> Priority informací 

> Komunikace konzistentní a pravidelná 

Každá komunikace dává vedení mateřské školy zpětnou vazbu o vnitřním i 

vnějším prostředí školy, o problémech či úspěších. Důležitým prvkem ze strany 

vedení mateřské školy je naslouchání a akceptování názorů zaměstnanců, které je 

často kriticky hodnoceno ze strany zaměstnanců na vrub vedení školy. 
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2. Praktická část 

2.1. Cíl šetření 

Posoudit silné a slabé stránky marketingového mixu aplikovaného v práci 

ředitelky mateřské školy 

Šetření bylo zaměřeno na cílovou skupinu: 

Ředitelky mateřských škol v celé České republice. 

Charakteristika této skupiny je uvedena v tabulkách č. 1-6. 

Ke splnění cílů byl připraven dotazník, který se skládal ze 6 částí. Každá 

zčásti byla zaměřena na jednu oblast související se zvolenou problematikou 

marketingového mixu. 

Část 1 se zabývala otázkou všeobecných poznatků o školském zařízení 

(předškolním zařízení), shrnuje obecné informace jako údaje o MŠ, funkčním 

období, umístění školy v obci, počtu dětí v MŠ, počtu tříd v MŠ, počtu MŠ v obci či, 

zdaje MŠ součástí ZŠ. 

Část 2 se zabývala produktem jako jednou z oblastí marketingového mixu. 

Respondenti hodnotili, jak dalece znají a j sou připraveni svůj produkt prodat. 

Část 3 se zabývala další oblastí marketingového mixu, kterou je cena. 

Úkolem bylo hodnotit cenu jako nástroj, který ovlivňuje existenci předškolních 

zařízení. 

Část 4 představuje distribuci. V této části se respondenti vyjadřovali 

к otázkám znalosti prostředí, do kterého je vzdělávací program určen. 

Část 5 se zaměřila na komunikaci školy a metody, které používají respondenti 

v běžné praxi. 

V 6. části se zabývám lidskými zdroji, systémem výběru nových pracovníků a 

motivačními zdroji, které používají ředitelky mateřských škol. 

Dotazník byl modifikován pro ředitelky mateřských škol (viz. dotazník) 
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2.2. Šetření 

Při provedeném šetření byla použita dotazníková metoda. V prosinci 2007 a 

lednu 2008 bylo cestou internetu osloveno 68 mateřských škol v celé České 

republice, které měly vytvořit určitý vzorek. Ředitelky těchto předškolních zařízení 

byly požádány o spolupráci při vyplnění dotazníků. 

Z rozeslaných 68 dotazníků bylo vráceno 53 dotazníků a z tohoto počtu jich 

bylo 5 vyřazeno pro formální chyby. 48 dotazníků bylo zpracováno. 

Dotazník byl rozeslán s průvodním dopisem s prosbou o vyplnění. Dotazník 

byl koncipován do několika částí, které budou samostatně vyhodnoceny. Ředitelé 

škol byli poučeni o způsobu jejich zadání a sběru. Celý text dotazníku je uveden 

v příloze č. 1 

2.3. Analýza dotazníkového šetření 

2.3.1. Část 1- charakteristika zkoumaných subjektů 
Tato část se skládá z několika šetření v předškolních zařízeních. Šetření se 

týkají umístění z hlediska velikosti obce, délky funkčního období ředitelky školy, 

velikosti školy, počtu žáků, termínu vzniku právní subjektivity školy, orgánu 

zřizujícího školu. Toto šetření bylo provedeno z důvodu zmapování vzorku 

respondentů a prostředí ve kterém působí. 

Tabulka č. 1 

Umístění ško y dle počtu obyvatel obce 
nad 100 000 

obyvatel 
10-100 000 
obyvatel 

do 10 000 
obyvatel 

3 19 26 

Z uvedené tabulky vyplývá, že šetření bylo provedeno převážně v mateřských 

školách, které jsou v malých a středních obcích. 
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Tabulka č. 2 

Délka funkční období respondentek 
0 až 1 

rok 
1 až 5 

let 
5 až 10 

let 
10 a více 

let 

0 4 15 29 
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Délka funkční období respondentek 

Většina ředitelek, respondentek, má zkušenosti s řídící prací ve školství delší 

než 5 let. Tato skutečnost se projevuje pozitivně v poměrně obsáhlých znalostech 

problematiky, ale i negativně v určitých zaběhlých stereotypech v řízení MŠ. 

Tabulka č. 3 

Údaje o mateřské škole ano ne 
Právní subjektivita od r. 
1.1.2003 

30 18 

Právní subjektivita od 
jiného data 

18 30 

Zřizovatel obec 46 2 
Zřizovatel kraj 2 46 
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Graf č. 11 

•

• Právní subjektivita 

od r. 1 .1 .2003 

ш Právní subjektivita 

od j iného data 

Graf č. 3 

•

• Zřizovatel obec 

ш Zřizovatel kraj 

Většina mateřských škol, které se zúčastnily šetření, je příspěvkovou 

organizací zřízenou obcemi. Krajské úřady zřizují minimální počty mateřských škol. 

Tabulka č. 4 

MŠ je součástí ZŠ 
ano ne 

5 43 

Tabulka č. 5 

Počet tříd 
1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 a více 

5 10 20 30 

26 



Graf č. 11 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 В 
1 až 2 2 až 3 3 až 4 

R a d y l 

4 a více 

Počet tř íd 

Tabulka č. 6 

Počet dětí ve třídách mateřských 
škol 

do 25 do 50 do 75 do 100 a 
dětí dětí dětí více dětí 

5 10 20 30 

Graf č. 5 
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Z daného vzorku mateřských škol vyplývají následující zjištění. 
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Výsledek šetření: 

Setření se účastnilo nejvíce škol od 4 a více tříd. Počty dětí se na základě 

velikosti těchto předškolních zařízení pohybují od 75 a výše. Minimální počet 

předškolních zařízení, to je pouze 5 předškolních zařízení, je součástí základní školy 

2.3.2. Část 2 - produkt 

Tato část měla ukázat, nakolik je v řídící práci ředitelek oblast produktu 

chápána jako analytický celek. Bylo nabídnuto 6 otázek na sebe vzájemně 

navazujících. 

Tabulka č. 7 

2. Produkt Ano Ne 
1. Znají váš SVP rodiče dětí, které navštěvují vaši MS? 44 4 

2. Je váš SVP omezen dobou platnosti? 26 22 

3. Je kurikulum školy a ŠVP obsahově stejný dokument? 44 4 

4. Provádíte pravidelně analýzu SVP ? 48 

5. Máte pocit nutnosti změny nebo obměny svého SVP ? 40 8 
6. Znají vaši zaměstnanci strategické cíle školy? 48 

Graf č. 6 Produkt 

60 

Znají Váš Je Váš ŠVP Je kurikulum Provádíte M á t e pocit Znají Vaši 
ŠVP rodiče omezen školy a ŠVP pravidelně nutnosti zaměstnanci 

dětí, které dobou obsahově analýzu ŠVP změny nebo strategické 

navštěvují platnosti stejný obměny cíle školy 

vaši MŠ dokument svého ŠVP 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

В Ano 

Li Ne 
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Výsledek šetření: 

V naprosté většině oslovených mateřských škol rodiče znají školní vzdělávací 

program, což se zcela jistě pozitivně projevuje v úspěšnosti mateřské školy. Znalost 

produktu je jedním ze základních předpokladů aplikace marketingového mixu 

v činnosti mateřské školy. 

К úspěšné dlouhodobé realizaci produktu je potřeba provádět pravidelné 

analýzy, což dle provedeného výzkumu realizuje 100% dotázaných. Tato skutečnost 

se následně projevuje v odpovědi na otázku, zda mají ředitelky mateřských škol 

pocit nutnosti změny, či obměny, svého vzdělávacího programu. 91,66% dotázaných 

pociťuje nutnost svůj školní vzdělávací program zdokonalovat, inovovat na základě 

potřeb rodičů. Inovace školního vzdělávacího programu je zcela nepochybně 

týmovou prací a i zde 100% dotázaných odpovědělo, že pracovníci školy znají 

strategii mateřské školy. To znamená, že oblast znalosti školního vzdělávacího 

programu, jako produktu, je na poměrně vysoké úrovni. 

2.3.3. Část 3 - cena 
Tato část byla zařazena s cílem zjistit význam ceny, která může ovlivnit 

existenci mateřských škol. 

Respondentům byly nabídnuty 2 části dotazníkového šetření, první se 

zabývala teoretickou znalostí a druhá část se zabývala praktickým využíváním ceny 

jako nástroje. 
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Tabulka č. 8 

З.Сепа Ano Ne 

1. Tvorba úplaty za vzdělávání j e tvořena ve vaší škole 48 0 

a) Investiční náklady + školní jídelna 5 12 

b) Neinvestiční náklady + školní jídelna 6 14 

с) Investiční náklady - školní jídelna 4 17 

d) Neinvestiční náklady - školní jídelna 14 7 

Ano Ne 

2. Ovlivňuje výpočet úplaty za vzdělávání ve vaší MŠ poloha MŠ? 13 35 

3. Ovlivňují výpočet úplaty za vzdělávání ve vaší MS ceny konkurenčních MS? 6 42 

4. Ovlivňuje úplata za vzdělávání ve vaší MŠ zájem rodičů к příjmu do MŠ? 6 42 

5. Je pro výběr vaší MS ze strany rodičů rozhodující výše úplaty za vzdělávání? 6 42 

6. Ovlivňuje bezplatnost vzdělávání v posledním roce předškolní docházky zájem 
rodičů ve vaší MŠ? 

6 42 

7. Máte ze strany zřizovatele nižší roční rozpočet o celkovou roční výši úplaty za 
vzdělávání? 

14 34 

Graf č. 7 
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V této části byly pod bodem 1) zvoleny čtyři verze, body a) až d), ve 

kterých jsou popsány možnosti tvorby úplaty za předškolní vzdělávání. 

Výsledek šetření: 

Všechny mateřské školy vypočítávají úplatu za vzdělávání samy, což je plně 

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., § 6 o předškolním vzdělávání. 

Z vyhodnocení dotazníku vyplynulo, že pouze 5 ředitelek uvedlo jako jedinou 

správnou odpověď bod d). Z toho je zřejmé, že 89,6% ředitelek mateřských škol 

netvoří úplatu za vzdělávání podle výše uvedené vyhlášky č. 14/2004 Sb. § 6 o 

předškolním vzdělávání. Pokud by byla úplata tvořena v souladu s touto vyhláškou o 

předškolním vzdělávání, musel by se shodovat bod č. 1 s bodem d). Ředitelky uvedly 

na dané otázky i několik odpovědí, což svědčí o nepochopení této problematiky. 

Jedním z důvodů může být nedokonalá znalost vyhlášky. 

Z tohoto faktu vyvstává otázka, jakým způsobem je tvořena úplata za 

vzdělávání a zda ředitelky nevycházejí pouze z praxe. 
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Další šetřenou oblastí v části cena byly aspekty týkající se vlivu ceny na 

existenci mateřských škol, kdy bylo položeno 7 základních otázek. 
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Výsledek šetření: 

Jako největší problém pro 29% ředitelek mateřských škol je vnímáno 

snižování rozpočtu ze strany zřizovatelů. Důvodem je výběr úplaty za vzdělávání od 

rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu. Zřizovatelé zkracují provozní rozpočty 

školám právě o tyto částky, místo aby tyto částky sloužily к navýšení provozních 

rozpočtů. Tento fakt nenutí ředitelky mateřských škol vypočítávat úplaty za 

vzdělávání na vyšší hranici (tj. např. až 50% neinvestičních nákladů). Pro ředitelky z 

toho vyplývá, že zvyšování poplatků se nijak neodrazí ve výši prostředků určených 

na neinvestiční náklady školy, ba naopak, může odradit rodiče od využívání tohoto 

předškolního zařízení. V tomto případě cena nepůsobí jako funkční marketingový 

nástroj. 

Z odpovědí na otázky číslo 3, 4, 5, 6 lze učinit závěr, že výše úplaty nemá 

vliv na zájem rodičů o umístění dítěte v jejich mateřské škole. Toto zjištění vychází 

z odpovědí 87,5% ředitelek mateřských škol na výše uvedené otázky. 

Pouze 27,5% ředitelek se domnívá, že poloha mateřské školy má vliv na výši 

úplaty za vzdělávání. Důvodem tohoto zjištění je zcela nepochybně skutečnost, že 26 

mateřských škol je v obcích do 10.000 tisíc obyvatel, kde poloha mateřské školy 

nemá vliv na zájem rodičů o umisťování dětí. 

2.3.4. Část 4 - distribuce 
Cílem této části je zjistit úroveň znalosti prostředí, pro které je určen školní 

vzdělávací program. 

Tabulka č. 9 

4. Distribuce Ano Ne 

1. Je vaše MS umístěna dostupně pro rodičovskou veřejnost? 48 

2. Děláte pravidelné ankety pro rodiče? 36 12 

3. Znáte demografickou křivku ve spádové oblasti vaší MŠ? 36 12 

4. Znáte zaměření MŠ ve vašem nejbližším okolí? 40 8 

5. Znáte ŠVP konkurenčních MŠ? 9 39 

6. Uvažovali jste o otevření dalšího pracoviště MŠ? 9 39 

7. Znáte provozní dobu nejbližší MŠ? 45 3 

8. Uvažovali jste o změně provozní doby? 5 43 
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Tabulka č. 10 

Jaká je pracovní doba Vaši MS 
6,30 - 16,00 28 
6,30 - 17,00 10 
7,00 - 16,00 5 
7,00 - 17,00 5 

Graf č. 10 
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V oblasti marketingové distribuce bylo respondentům položeno 8 otázek. 

Výsledek šetření: 

V otázce č. 1 odpovědělo 100% ředitelek , že mateřská škola je umístěna 

dostupně pro rodičovskou veřejnost. Z odpovědí na otázku č. 8 vyplývá, že 89,6% 

ředitelek nepociťuje potřebu učinit změnu provozní doby. Z vyhodnocení otázky č. 7 

je patrné, že provozní dobu nejbližších mateřských škol zná 93,75% ředitelek. 

Ze všech uvedených skutečností vyplývá, že provozní doba mateřských škol 

se mnoho neliší a případný rozdíl nemá podstatný vliv na zájem rodičů o předškolní 

zařízení, protože rodiče mají minimální možnost vybrat si mateřskou školu 

odpovídající jejich případným potřebám. 

Pozitivně lze hodnotit skutečnosti, že 75% ředitelek zná demografickou 

křivku v místě působnosti mateřské školy. Toto by se mělo projevit při plánování 

dalšího rozvoje školy. 

Zaměření okolních mateřských škol zná 83% ředitelek. Školní vzdělávací 

program těchto mateřských škol však pouze 18,75% ředitelek. 

O rozšíření mateřské školy neuvažuje 93,75% ředitelek. Této otázce je třeba 

věnovat větší pozornost a zhodnocena bude v závěrech této bakalářské práce. 

2.3.5. Část 5 - komunikace školy 
Cílem této části je analyzovat metody ředitelek mateřských škol v oblasti 

komunikace, které jsou využívány v jejich řídící práci. 
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Tabulka č. 11 

5. Komunikace školy Ano Ne 
1. Z následujících odpovědí vyberte metody, které používáte 

při komunikaci se zaměstnanci 
a) Pedagogické rady 48 
b) Dílčí porady 48 
с) Oběžníky 36 12 
d) Dotazníky 48 

e) Neformální setkání 48 

f) Osobní pohovory 38 10 

g) Schránku důvěry - anonymní připomínky 20 28 
h) e-mail 28 20 
ch) Jiné 3 45 
2. Jaké metody používáte směrem к veřejnosti 

a) Den otevřených dveří 40 8 
b) Třídní schůzky 48 
c) Společné kulturní akce 48 
d) Nástěnky 48 
e) Společné celodenní výlety 34 14 

f) Osobní dopisy 14 34 

g) e-mail 16 32 
h) Dotazníky, ankety 48 
ch) Schránka důvěry 24 24 

i) Jiné 48 
3. Přispíváte pravidelně do místního tisku 18 30 
4. Máte vytvořen propagační materiál 17 31 
5. Má vaše MS vytvořeny webové stránky 34 14 
6. Pořádáte besedy s odborníky pro veřejnost 36 12 
7. Zapojujete se do aktivit zřizovatele - města 48 
8. Získáváte díky prezentaci sponzory 24 24 
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Graf č. 11 

V oblasti marketingové komunikace bylo respondentům položeno 8 otázek. 

Výsledek šetření: 

Z vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1, která zahrnuje vnitřní komunikaci, 

vyplývá, že jsou plně využívány standardní metody komunikace uvnitř, školy kam 

lze zařadit pedagogické porady, dílčí porady, dotazníky a neformální setkání. 

Poměrně často využívány jsou oběžníky a osobní pohovory. Pouze 41,7% ředitelek 

využívá к vnitřní komunikaci schránky důvěry - anonymní připomínky. Komunikaci 

prostřednictvím e-mailu využívá 58,3% ředitelek. Z tohoto výsledku vyplývá, že 

většina ředitelek vnitřní komunikací rozumí i komunikaci se svým zřizovatelem a 

dalšími správními orgány. 

Další částí vyhodnocení byly otázky č. 2 - 8, které zahrnují komunikaci 

směrem к veřejnosti. I zde lze konstatovat, že standardními formami komunikace pro 

ředitelky mateřských škol jsou třídní schůzky, společenské akce, dotazníky, ankety a 

nástěnky, které jsou všeobecně využívány. Dalšími komunikačními prostředky jsou 

společné celodenní výlety, schránka důvěry a osobní dopisy, které nejsou využívány 

v takové míře jako předchozí formy komunikace. 

Do místního tisku pravidelně přispívá 37,5% mateřských škol, vlastní 

propagační materiál má vytvořeno 35,4% mateřských škol. Vlastní webové stránky 

využívá 70,8% mateřských škol. Besedy pro veřejnost s odborníky pořádá 75% 
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mateřských škol. Všechny mateřské školy se aktivně účastní akcí, které pořádá 

zřizovatel - obec. 

Vnější komunikace, která byla zhodnocena ve výše uvedené části dle 

odpovědí ředitelek mateřské školy, přispívá v 50% к získání sponzorů, což je jedním 

z hlavních cílů této činnosti. 

2.3.6. Část 6 - lidské zdroje 
Cílem této části je zjistit úroveň v řídící práci ředitelek mateřských škol 

v oblasti personálního marketingu. 

Tabulka č. 12 

6. Lidské zdroje Ano Ne 
1. Znají vaši zaměstnanci vizi MS? 48 
2. Podílejí se všichni zaměstnanci na dosahování zvolených cílů MS? 48 
3. Který z motivačních stimulů je klíčový ve vaši řídící práci? 

a) Finanční 34 14 

b) Seberealizační 38 10 

c) Vyjádření pochvaly 48 

d) Vytváření pozitivních vztahů na pracovišti 48 
4. Při výběru nového pracovníka používáte metodu 

a) Osobního pohovoru 48 

b) Dotazníku 12 36 

c) Osobní reference 28 20 

d) Jiné 
5. Provádíte a analyzujete pravidelná dotazníková šetření směrem ke 

svým zaměstnancům? 
48 

6. Je pro vás analýza zpětnou vazbou od vašich zaměstnanců? 40 8 
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Otázky z oblasti personálního marketingu byly zaměřeny na využívání 

motivačních stimulů směrem к zaměstnancům. 

Výsledek šetření: 

Z odpovědí na otázky č. 1 - 2 lze vyvodit závěr, že všichni zaměstnanci znají 

vizi mateřské školy a podílejí se na dosahování cílů z této vize vyplývajících. 

Z motivačních stimulů je nejvíce (a to ve 100% odpovědí) využíváno 

vyjádření pochvaly a vytváření pozitivních vztahů na pracovišti. Finanční stimul 

využívá 70,8% ředitelek, seberealizační stimul 79% ředitelek. 

Při výběru pracovníků je nepoužívanější metodou osobní pohovor a to ve 

100% případů. Dotazníků využívá 75% dotázaných a 58,3% přihlíží к osobním 

referencím. 

Analytickou činnost v této oblasti provádějí všechny dotázané ředitelky, jako 

zpětnou vazbu od zaměstnanců ji respektuje 83,3% ředitelek. 
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3. Význam šetření pro praxi 
V této části budou zhodnoceny všechny oblasti šetření, jejich silné a slabé stránky. 

Dalším bodem bude určité doporučení, které vyplyne z analýzy dotazníkového 

šetření. 
v 

Část č. 1 - Informativní obecná část 

Tato část byla položena pro zmapování vzorku respondentů a míst, ve kterých 

se mateřské školy nacházejí. Stala se zdrojem informací. Šetření se zúčastnily 

respondentky, které mají delší praxi, většinou z malých a středních obcí. Počty dětí, 

počty tříd a velikost obcí jsou brány jako informace o velikosti mateřských škol. 

Tento fakt byl důležitý к šetření dalších oblastí. Jako fakt je nutné brát skutečnost, že 

většinu mateřských škol zřizují obce jako samostatné příspěvkové organizace. 

Část č 2 - Produkt 

Silné stránky této oblasti byly jasně popsány. Je to znalost školního 

vzdělávacího programu ze strany rodičů a analýza školního vzdělávacího programu. 

Zaujala mne odpověď respondentek o znalosti školního vzdělávacího programu. A to 

vzhledem к mé osobní zkušenosti. Rodiče naší mateřské školy v podstatě neznají náš 

školní vzdělávací program. Není to neinformovaností z naší strany, ale nezájmem 

rodičů cokoliv číst, nebo se s něčím seznamovat. Proto jsem byla překvapena tímto 

zjištěním. 

V této oblasti bych doporučila ředitelkám dotazníkovou formu, či osobní 

rozhovor ke zjištění skutečného stavu. Pouze kvalitní průzkum je zárukou znalosti 

věci. Nemohu se ubránit dojmu, že v této oblasti respondentky vycházely ze svého 

přání. 

Musím se pozastavit nad jednou slabou stránkou a tou je nutnost změny. 

Velké procento respondentek pociťuje nutnost změny, ale vzhledem к neurčení 

časového horizontu školního vzdělávacího programuje tento proces nahodilý. 

V této oblasti doporučuji určitý časový horizont školního vzdělávacího 

programu, podrobnou analýzu programu, zjištění možnosti dalšího rozšíření 

vzdělávacího programu, prostor pro vyjádření zaměstnanců, zmapování záměrů 

zřizovatele v daném regionu, zjišťování potřeb veřejnosti. Na základě tohoto postupu 

může vzniknout další cesta pro inovaci školního vzdělávacího programu a možnost 

expanze do jiného regionu. Školní vzdělávací program se nesmí stát dogmatem. 
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Část č. 3 - Cena 

V této části je silnou stránku znalost výpočtu úplaty za vzdělávání, kterou ve 

smyslu zákona provádí všechny ředitelky mateřských škol. Jako další silné stránky 

uvádím fakt, že úplata za vzdělávání nemá vliv na zájem rodičů o umístění dětí do 

předškolního zařízení a o zájmu rodičů nerozhoduje ani poloha mateřské školy. 

Z tohoto vyplývá, že rodiče se ve finále rozhodování o umístění dítěte do mateřské 

školy zajímají o nabídku předškolního zařízení. 

Jako slabou stránku je možno vypíchnout účel ceny, coby marketingového 

nástroje. Zde mohu zkonstatovat, že v současné době cena není efektivním nástrojem 

marketingového mixu. Toto tvrzení vychází z daného šetření. Především se jedná o 

chování zřizovatele v této oblasti. Ten efektivitu tohoto marketingového nástroje 

výrazně snižuje. Většina respondentek se shodla na odpovědi, že pokud je úplata za 

vzdělávání vypočítána jako nej vyšší možná, zřizovatel o tuto částku sníží roční 

rozpočet na neinvestiční náklady pro školu. Pokud je úplata vypočítána v nižší 

hranici, zřizovatel ve svém ročním objemu rozpočtu škole finanční prostředky 

dorovnává. Z celého šetření vyplynulo, že ze strany zřizovatele není ochota finanční 

prostředky za vzdělávání přidávat škole jako nadstandard ročního objemu rozpočtu 

neinvestičních nákladů. Z toho vyplývá, že každá ředitelka raději zvolí nižší úplatu. 

Je to pro školu výhodnější vzhledem к dalším oblastem. Mám na mysli především 

vyvolání zájmu rodičů nízkou nabídkou ceny za vzdělávání a tím lepší možnost 

konkurovat nejbližším mateřským školám. 

Ředitelky mateřských škol vypočítávají úplatu, což je dáno ze zákona, ale 

nepostupují shodně při tvorbě daného výpočtu. 

V této oblasti doporučuji prostudovat vyhlášku MŠMT č. 14/2004 Sb. o 

předškolním vzdělávání a dále konzultaci se svým zřizovatelem, který je jedním 

z kontrolních orgánů v této oblasti. Vyvolat jednání se zřizovatelem předškolního 

zařízení o ročním rozpočtu neinvestičních nákladů a zde stanovit jasná pravidla o 

tvorbě rozpočtu ze strany zřizovatele pro všechna zařízení v jeho působnosti. 
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v 

Část č. 4 - Distribuce 

Silnými stránkami této oblasti je znalost respondentek o konkurenčních 

mateřských školách. Jde o znalost jejich školního vzdělávacího programu a provozní 

doby. Toto výrazně přispívá к možnosti ředitelek upravovat vdané oblasti svou 

nabídku pro rodiče a tím zvyšovat zájem o předškolní zařízení. Velkým pozitivem je 

i dostupnost mateřských škol, která také výrazně ovlivňuje zájem rodičů o umístění 

dětí do zařízení. Silnou stránkou je znalost demografické křivky v regionu. Na tomto 

základě je možné kvalitně a efektivně budovat strategii předškolního zařízení. 

Slabou stránkou se jeví nezájem o rozšiřování svých zájmů v předškolním 

vzdělávání do nejbližšího regionu. Tato oblast je nevyužívána a opomíjena ze strany 

vedení mateřských škol. 

V oblasti distribuce doporučuji následující. Více se zabývat myšlenkou 

rozšíření předškolního zařízení. Vést dialog se zaměstnanci, zřizovatelem, stanovit si 

vizi a cíle v oblasti expanze školy. Zaměřit se na postupnou realizaci. 

v 

Část č. 5 - Komunikace 

Silnou stránkou směrem к zaměstnancům, je využívání nástrojů komunikace 

a to především porad, dílčích porad, dotazníkových šetření, neformálních setkání, 

osobních pohovorů. 

Slabou stránkou této oblasti je nevyužívání osobních pohovorů, schránky 

důvěry, oběžníků a e-mailu. 

Doporučuji zavést anonymní schránky důvěry pro zaměstnance. Mnohdy jim 

větší důvěru dává pocit anonymity. Ne každý vedoucí pracovník je vstřícný kritice ze 

strany podřízených. Dále doporučuji zavést pravidelné osobní pohovory. V oblasti 

využívání e-mailu je slabá komunikace zřejmě dána nedostatečným vybavením 

mateřských škol výpočetní technikou. 

Silnou stránkou směrem к veřejnosti při využívání komunikace jsou tyto 

metody - třídní schůzky, společné kulturní akce, nástěnky, den otevřených dveří, 

dotazníky pro rodiče, ankety pro rodiče, www stránky, besedy s odborníky, 

spoluúčast na aktivitách města. 

Slabou stránkou této oblasti je především schránka důvěry pro rodiče, e-mail, 

propagace v tisku, propagační materiál školy, účast sponzorů na akcích mateřské 

školy. 
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Doporučuji více se zaměřit na propagaci mateřské školy v regionálním tisku. 

Na základě prezentace v tisku má ředitelka lepší výchozí pozici při hledání nových 

sponzorů. Kladně hodnotí tuto činnost i zřizovatel a rodičovská veřejnost. Zavedení 

anonymní schránky důvěry pro rodiče považuji za samozřejmost. V některých 

rodičích přetrvává myšlenka, že budou-li si stěžovat, dítě to tzv. „odnese." Vytvoření 

propagačního materiálu školy je nadstandardem. 

Doporučuji ředitelkám školy spojit sponzoring a propagační materiál. Do 

budoucna se stane propagační materiál nedílnou součástí prezentace školy. 

Část č. 6 - Lidské zdroje 

Silnými stránkami je informovanost všech zaměstnanců o vizi mateřské 

školy, ztotožnění se se zvolenými cíli školy, pravidelně prováděná analýza 

dotazníkových šetření směrem к zaměstnancům a následná akceptace zpětné vazby. 

V oblasti motivace je to pochvala zaměstnance a pozitivní vztahy na pracovišti. 

Slabou stránkou je finanční a seberealizační motivační stimul. Finanční 

motivace je ze strany ředitelky těžko ovlivnitelný faktor. Důvodem je rozpočet na 

platy zaměstnanců, který je na každé zařízení přidělován podle rozpisu krajských 

normativů na daný kalendářní rok. 

V této oblasti doporučuji. Pokračovat v pravidelné informovanosti 

zaměstnanců o záměrech mateřské školy, klást důraz na seberealizaci zaměstnanců. 

Každý zaměstnanec, který je vedoucím pracovníkem pověřen plněním úkolu, tím 

získává zdravé sebevědomí a je kvalitním členem pro týmovou práci. 

Ve finanční motivaci doporučuji udělovat mimořádnou finanční odměnu 

ihned po mimořádné akci. Při nedostatku finančních prostředků by odměna neměla 

být plošná, ale spravedlivá. 

Silnou stránkou v oblasti přijímání nového zaměstnance je oblast osobního 

rozhovoru. 

Jako slabou stránku jsem vyhodnotila osobní preference a dotazníkovou 

formu. 

V této oblasti doporučuji. Zaměřit se na dotazníkovou metodu a osobní preference. 

Dobře zpracovaný dotazník má kvalitní vypovídací hodnotu a je objektivnější, bez 

osobních emocí. Další vypovídací hodnotou je osobní reference, která je nezávislým 

pohledem třetí osoby. 
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4. Závěr 

Marketing řízení mateřských škol v České republice udělal za posledních 

osmnáct let velký pokrok a to přes stále existující vysoký počet škol, jejichž vedení 

setrvává na zaběhnutých mechanismech při řízení školy a při řešení problémů se 

spoléhá na pomoc zřizovatele či krajských úřadů. Nicméně je stále více ředitelek a 

učitelských sborů, kterým není moderní vedení školy pomocí nástrojů 

marketingového mixu cizí. Tento poznatek dokládá i studium školského 

managementu na Karlově univerzitě. Zde se každoročně zvyšuje počet posluchačů 

z řad ředitelek mateřských škol. Prosazuje se snaha o přizpůsobení školních 

vzdělávacích programů vyvíjející se poptávce na trhu a přáním potenciálních 

zákazníků (rodičů). Toto má za následek zlepšování vztahů mezi školami a jejich 

vnějším prostředím. 

V této bakalářské práci jsem se pokusila nastínit správné užívání nástrojů 

marketingového mixu v práci ředitelky mateřské školy. Dát odpověď na otázku proč 

by vedení školy mělo používat nástroje marketingového mixu a jaký vliv má 

využívání těchto technik v řídící práci ředitelky. Práce měla být zároveň jakýmsi 

doporučeným postupem pro efektivní využití nástrojů marketingového mixu v praxi 

vedení škol. Dále měla vyhodnotit slabé a silné stránky této oblasti a tím usnadnit 

orientaci v oblasti marketingu jako účinného nástroje řízení. 
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Příloha č. 1 

Vážené kolegyně, 

v současné době pracuji jako ředitelka mateřské školy v Pardubicích a zároveň jsem 

studentkou 3. Ročníku PF UK v Praze, obor školský management. 

Dovoluji si Vás požádat o pomoc při sběru dat pro moji bakalářskou práci na téma „ 
Aplikace marketingového mixu v řídící práci ředitelky mateřské školy". 
Dotazník je anonymní a data budou použity pouze jako podklad pro zpracování 
bakalářské práce. 
Prosím o Vaše vyjádření к následujícím otázkám, které mi pomohou zmapovat 
danou problematiku. 
Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut Vašeho času. Vaše vybrané odpovědi 
označte x. 

Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: mspolabinyIII@guick.cz nebo na 

adresu 

Ivana Vondráková 
Závodu Míru 1884 
530 02 Pardubice 

V případě zájmu Vám ráda získané poznatky poskytnu. 
Velice Vám děkuji za Váš čas, ochotu a vstřícnost. 

Dotazník 

1. umístění školy dle počtu obyvatel v obci 

Nad 100 tisíc obyvatel 1 0 - 1 0 0 tisíc obyvatel Do 10 tisíc obyvatel 

2. délka funkční období respondentek 
0 - 1 rok 1 - 5 let 5 - 1 0 let 10 -v íce let 

4. 
r — —————————————————————————— 

Údaje o mateřské škole ano ne 
1. Právní subjektivita od r. 1.1.2003 
2. Právní subjektivita od jiného data 
3. Zřizovatel obec 
4. Zřizovatel kraj 

6. MS je součástí ZS 
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7. Počet tříd 
8. Počet dětí ve třídách mateřské školy 

5. Produkt Ano Ne 
1. Znají váš SVP rodiče dětí, které 

navštěvují vaši MŠ? 
2. Je váš SVP omezen dobou platnosti? 
3. Je kurikulum školy a ŠVP obsahově 

stejný dokument? 
4. Provádíte pravidelně analýzu ŠVP? 
5. Máte pocit nutnosti změny nebo 

obměny svého ŠVP? 
6. Znají Vaši zaměstnanci strategické 

cíle školy? 

6. Cena Ano Ne 
1. Tvorba úplaty za vzdělávání je 

tvořena ve vaší škole 
a) Investiční náklady + školní jídelna 
b) Neinvestiční náklady + školní 

jídelna 
c) Investiční náklady - školní jídelna 
d) Neinvestiční náklady - školní jídelna 

Ano Ne 
2. Ovlivňuje výpočet úplaty za 

vzdělávání ve vaší MŠ poloha MŠ? 
3. Ovlivňují výpočet úplaty za 

vzdělávání ve vaší MŠ ceny 
konkurenčních MŠ? 

4. Ovlivňuje úplata za vzdělávání ve 
vaší MŠ zájem rodičů к příjmu do 
M Š ? 

5. Je pro výběr vaší MŠ ze strany 
rodičů rozhodující výše úplaty za 
vzdělávání? 

6. Ovlivňuje bezplatnost vzdělávání 
v posledním roce předškolní 
docházky zájem rodičů ve vaší MŠ? 

7. Máte ze strany zřizovatele nižší roční 
rozpočet o celkovou roční výši 
úplaty za vzdělávání? 

7. Distribuce Ano Ne 
1. Je vaše MS umístěna dostupně pro 

rodičovskou veřejnost? 
2. Děláte pravidelné ankety pro rodiče? 
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3. Znáte demografickou křivku ve 
spádové oblasti vaši MŠ? 

4. Znáte zaměření MS ve vašem 
nejbližším okolí? 

5. Znáte SVP konkurenčních MS? 
6. Uvažovali jste o otevření dalšího 

pracoviště MŠ? 
7. Znáte provozní dobu nejbližší MŠ? 
8. Uvažovali jste o změně provozní 

doby? 

9. Jaká je pracovní doba Vaši MŠ Označte křížkem 
6,30 - 16,00 
6,30 - 17,00 
7,00 - 16,00 
7,00 - 17,00 

8. Komunikace školy Ano Ne 
1. Z následujících odpovědí vyberte 

metody, které používáte při 
komunikaci se zaměstnanci 

a) Pedagogické rady 
b) Dílčí porady 
c) Oběžníky 
d) Dotazníky 
e) Neformální setkání 
f) Osobní pohovory 
g) Schránku důvěry - anonymní 

připomínky 
h) e-mail 
ch) Jiné 

2. Jaké metody používáte směrem к 
veřejnosti 

a) Den otevřených dveří 
b) Třídní schůzky 
c) Společné kulturní akce 
d) Nástěnky 
e) Společné celodenní výlety 
f) Osobní dopisy 
g) e-mail 
h) Dotazníky, ankety 
Ch) Schránka důvěry 
i) Jiné 

3. Přispíváte pravidelně do místního 
tisku? 

4. Máte vytvořen propagační materiál? 
5. Má vaše MS vytvořeny webové 
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stránky? 
6. Pořádáte besedy s odborníky pro 

veřejnost? 
7. Zapojujete se do aktivit zřizovatele 

- města? 
8. Získáváte díky prezentaci sponzory? 

9. Lidské zdroje Ano Ne 
1. Znají vaši zaměstnanci vizi MŠ? 
2. Podílejí se všichni zaměstnanci na 

dosahování zvolených cílů MŠ? 
3. Který z motivačních stimulů je 

klíčový ve vaši řídící práci 
a) Finanční 
b) Seberealizační 
c) Vyjádření pochvaly 
d) Vytváření pozitivních vztahů na 

pracovišti 
4. Při výběru nového pracovníka 

používáte metodu 
a) Osobního pohovoru 
b) Dotazníku 
c) Osobní reference 
d) Jiné 
5. Provádíte a analyzujete pravidelná 

dotazníková šetření směrem ke svým 
zaměstnancům? 

6. Je pro vás analýza zpětnou vazbou 
od vašich zaměstnanců? 

ŠVP - školní vzdělávací program 
MŠ - mateřská škola 
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