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Resumé: 

Závěrečná práce se zabývá  využíváním Public Relations v práci ředitele školy, 

současnými metodami PR, marketingovým řízením školy.                

Vychází ze současné situace v našem školství a z konkurenčního prostředí, které je v 

dnešní době alfou a omegou existence některého školského zařízení. Vychází  z 

průzkumu provedeného dotazníkovým šetřením a studiem materiálů ČSÚ.  

Přináší pohled na využívání metod PR v závislosti na demografickém vývoji a vývoji 

moderních komunikačních prostředků. Přináší zmapování využití public relations v 

mateřských školách v Praze a ve Středočeském kraji   

                   
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
Summary: 
  
The thesis deals with current Public Relations methods, PR utilization in school 

management as well as marketing administration in schools. 

It is based on the current situation of our education system and its competitive 

environment that is currently the most important for some an education institution. 

It results from an inquiry performed as a questionnaire survey and from the Czech 

Statistical Administration issues. 

It creates a view on PR method utilizations in regard to demographic processes and to 

modern means of communication development. 

It maps the Public Relation utilization in kindergartens for the area of Prague and 

Central Bohemia.  

  
 
 
 
 
Klí čová slova:  public relations, marketing, komunikace, webové stránky, reklama, 

novináři,  

                         média, vnitřní a vnější komunikace, zřizovatel, sociální podmínky,  

                         internet, komunikační technologie, evaluace 
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1.Úvod:                    

                      

Všichni, kdo pracujeme ve škole, máme stejné možnosti a stejnou příležitost dělat  vše co 

nejlépe, nejkvalitněji. Ve škole musí pracovat odborníci – osobnosti.Uřídit tým 

individualit je pro management školy / ředitelku školy/ nelehký úkol. Učitelské osobnosti 

dělají jméno škole, přitahují pozornost rodičů a veřejnosti, vytvářejí  image školy a tím 

její dobrou nebo špatnou pověst. 

  

Komunikaci ve spojení s informacemi a používanými informačními technologiemi je 

možno označit za fenomén doby rozhodující o úrovni a budoucnosti škol. Včasné 

informace a jejich efektivní využití vytváří konkurenční výhodu proti ostatním školám.  

Pomocí komunikace můžeme věci měnit k lepšímu, ale také k horšímu. 

              

Z některých škol ubývají děti díky demografickému vývoji. Ale musí děti v současných   

školách ubývat? Je mnoho škol, na každém okrese jich najdeme několik, kde dětí 

neubývá. Je i v tomto případě nutné udržovat a prohlubovat komunikaci s veřejností? Na 

druhé straně je nutno položit si tuto otázku v případě, že naopak mají některé lokality dětí 

nadbytek a není možné je všechny do mateřských škol umístit. Je i v tomto případě třeba 

aktivně se věnovat public relations?   

                 

Tyto otázky si kladu já, ředitelka Internátní mateřské školy na pražském sídlišti.  

 

 

O důležitosti PR není pochyb. O tom jsem se již rozepsala a vyvodila určité závěry v 

mojí závěrečné práci FS II. V této práci se snažím postihnout vývojové trendy této 

problematiky v závislosti na časových a technických aspektech určitého konkrétního 

regionu.   

 

1.1. Stanovení cíle 

 

Cílem mojí bakalářské práce je zjistit, zda a jak se mění PR školy v závislosti na 

demografickém vývoji v regionu s přihlédnutím k vývoji moderních komunikačních 
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technologií. Dále se pokusím zjistit důležitost a potřebnost PR v práci ředitele školy v 

závislosti na demografickém vývoji v regionu. Zda a jaké formy PR používají v 

současnosti ředitelé škol, jaké formě dávají přednost, kterou využívají nejvíce. Jakému 

prostředek PR uplatňují rodiče  při výběru mateřské školy.  

1.2. Formulace tématu 

 

Public relations jsou v našem školství nutnou součástí umístění školy na trhu škol. 

Tržním umístěním školy rozumíme její pozici v mysli jejích zákazníků, t.j. studentů, 

rodičů, organizací, široké veřejnosti, ve vztahu ke konkurenčním školám. 

Odtud motto “ Nestačí, že jste nejlepší, musí se o tom vědět”. 

Platí a bude toto rčení platit stále?             

 

1.3. Stanovení hypotéz  

 

Hypotéza č.1: Charakter PR mateřských škol uprostřed velké městské aglomerace se 

mění s dobou díky změně komunikačních technologií.  

 

Hypotéza č.2: Charakter PR mateřských škol uprostřed velké městské aglomerace se 

mění s dobou díky demografickým změnám. 

 

Hypotéza č.3:   Současní ambiciozní rodiče dávají při výběru MŠ přednost tomu, jaké 

vedlejší a atraktivní činnosti škola nabízí. 

       

2. Výchozí podmínky 

 

2.1. Znalost podmínek a prostředí, ve kterém se pohybuji 

 

Jsem ředitelkou dvoutřídní Internátní mateřské školy v  Praze 4. Za několikaleté působení 

ve funkci ředitelky jsem zažila jak nedostatek dětí, tak  jejich přebytek. V prvním případě 

byla naše škola odsouzena k zániku. Přesto si svoje místo obhájila a udržela se 

v konkurenci velkých mateřských škol v okolí. 

V současné době se nacházíme v situaci, kdy na základě demografického vývoje je 

v mateřských školách v místě mého působiště nedostatek míst v mateřských školách, 

přesto, že se MČ snaží rozšířit možnosti umístění dětí v nově vzniklých předškolních  

zařízeních. 
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A právě v tuto chvíli si kladu otázku, zda je nutné v případě přebytku dětí stále upírat   

své síly ke komunikaci s veřejností ( PR )  a uplatňovat své znalosti a zkušenosti         

z marketingového řízení školy, nebo nechat věcem volný průběh a usínat na vavřínech.            

Máme v současné době za sebou zápis do mateřských škol a jeho výsledek je předmětem           

jedné z mých hypotéz. 

 

2.2. Využití znalostí ze studia Školského managementu 

 

           Studium odborné literatury 

           Znalosti získané studiem 

           Dotazníkové šetření ředitelek MŠ z Prahy a Středočeského kraje 

           Dotazníkové šetření vzhledem k rodičovské veřejnosti vlastní školy 

           Informace z ČSÚ 

           Informace z odboru školství MČ Praha 11    

 

3. Dosavadní řešení problému 

    

3.1. Public relations v odborné literatuře 

 

Podle Petra Němce jsou PR staré jako lidstvo samo. „ Pomysleme jen na posly a heroldy 

starověku i středověku. Na oslňující průvody panovníků, jimiž šíříli svou slávu a respekt 

daleko za hranice  království. Na nádherné chrámy a jiné impozantní stavby, o nichž 

užaslým posluchačům vyprávějí odvážní poutníci, a šířili tak slávu panovníků  

navštívených zemí. Ze školních lavic si pamatujeme na „spanilé jízdy“ husitů z naší 

historie. Na poselství krále Jiřího z Poděbrad, kterým vyzýval evropské panovníky 

k mírovému urovnání konfliktů “…. 

          

 PhDr.Václav Svoboda ve své publikaci „Public relations moderně a účinně“ uvádí, že 

termín „veřejné mínění“ zná lidstvo dosti dlouho, i když jeho doslovné autorství se 

přiznává filozofovi  J.J.Rousseaovi ( 1772 –1778), který jako první užil spojení „opinion 

public“. Však již středověk a  nepochybně také starověk znaly praktický obsah dnešního 

pojmu veřejné mínění dávno před vznikem mediální veřejnosti, s níž se pojem veřejné 

mínění v současnosti spojuje. Například již Marcus Tullius Cicero (106-43před Kristem) 

hovoří o „communis opinio“ a dokonce prastaré čínské písmo má znaky jak pro slovo 

veřejný, tak pro slovo mínění. Počátky veřejného mínění public relations sahají do doby 
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daleko předtím, než je Ivy Lee jako první uvedl do praktického života.  „B ěh na dlouhou 

trať“  nazývá svoji úvodní kapitolu Pavel Pospíšil ve své knize  „Efektivní Public 

Relations a média relations“. 

„Kdysi, na jedné novinářské konferenci v Irsku přirovnal můj kolega pojem Public 

relations (PR) k prodeji pečeného vzduchu. Nemyslel to tak, že by budování vztahů 

s veřejností bylo pro firmy bezcenné. Spíše tím symbolizoval snahu mnoha PR agentur 

prodat svým klientům jakoukoliv hloupost se slovy, že to velkou měrou přispěje 

k budování jejich pozitivního vnímání na trhu.“          

Podobných příkladů bychom našli mnoho. Ale jistě se shodneme v tom, že skutečná 

činnost ve smyslu PR byla možná teprve poté, co ti, kdo chtěli ovlivňovat, usměrňovat, 

šířit určitá poselství a ucházet se o pozornost, dostali do rukou nástroj, jenž umožnil 

rychlé šíření sdělení, oslovovat co největší část veřejnosti. Tedy prostředky hromadné 

komunikace – média. Prvními byly samozřejmě noviny. Stejně jako byly pro rozvoj 

novin coby prostředku hromadného šíření informací ( a dezinformací) rozhodující 

technické novinky, byla pro ně důležitá činnost lidí, kteří pochopili jejich význam a viděli 

v nich důležitý nástroj. S trochou nadsázky je můžeme označit za průkopníky práce ve 

smyslu PR.      

Prvním skutečným poradcem ve věcech public relations byl Ivy Ledbetter Lee ( 1877 – 

1934). Lee vystupoval jako nezávislý, z originálních zdrojů informovaný tiskový agent a 

poradce pro PR, který svou činnost vykonával na základě zadání. V roce 1906 rozeslal 

Lee redakcím prohlášení, jakési vyhlášení zásad ( Declaration of Principles), které 

můžeme směle považovat za milník ve vývoji oboru, jemuž říkáme public relations. Lee 

zastával názor, že není v silách žádného jedince dodat všechna fakta k určité události, což 

by čtenáři (pozorovateli)  umožnilo vytvořit si ucelený, objektivní a na ostatních nezávislý 

názor. To nebylo možné tehdy a není to možné ani dnes. Angažovaný „tiskový agent“, 

resp. angažovaný poradce ve věcech PR může nabídnout interpretaci. Lee tedy jednal 

podle zásady:“ O aktivitách svého klienta informuj vždy pravdivě, a to vždy, a i tehdy, kdy 

by mu mohla pravdivá informace uškodit. Momentální prospěch získaný zkreslením faktů 

nenahradí dlouhodobé působení čestného přístupu k událostem.“ 

Tento muž položil i další „základní kámen“ v dnešní stavbě PR. Svou činnost provozoval 

ve smyslu oboustranné komunikace. On sám si určil místo na hranici mezi podnikem 

(organizací) a veřejností. Snažil se své zákazníky informovat také o tom, s jakým 

ohlasem se jejich činnost setkává u veřejnosti. Edvard L. Bernays nar. v roce 1891 ve 

Vídni, novinář, „samostatný publicity manager“ později změnil označení své vlastní 

profese na „poradce v otázkách public relations“.                                                     
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Podle Bernayse prodělaly PR zásadní změny. Ze své činnosti odvodil, že tzv.veřejné 

mínění lze ovlivnit prostřednictvím mocných skupin a jednotlivců, kteří ono veřejné 

mínění spoluvytvářejí. Jmenovitě novinářů, politiků, podnikatelů, vědců a odborníků, ale 

také kulturních špiček společnosti, spisovatelů, umělců a učitelů. 

E.L.Bernays už v roce 1923 vedl  první kurz public relations na University of New York 

a ve stejném roce vydal vůbec první systematickou publikaci na téma PR – Crystallizing 

Public Opinion. V ní Bernays vyznačil směr, kterým se budou dále PR ubírat.                           

Skutečnou kolébkou PR v dnešním smyslu byly Spojené státy, v Evropě to byly 

především Francie a Německo – země hospodářského pokroku.  

Přehled vývoje PR v českých zemích zatím není zpracován, za zmínku stojí cyklus 

zemských výstav počínaje rokem 1791, činnosti ve smyslu PR ve firmě Tomáše Bati, ve 

Škodě Plzeň apod. 

 

V PR platí více nežli v jiných příbuzných oborech, že se musí brát zřetel na národní 

zvyklosti, mentalitu i momentální stav společnosti. I v naší republice působí řada agentur 

a jednotlivců, kteří si do popisu své činnosti vepsali pojem public relations, často aniž by 

znali obsah pojmu. 

„PR vznikly v důsledku společenského vývoje, ze střetu soukromých a 

celospolečenských zájmů. Jsou odpovědí na měnící se potřeby a požadavky společnosti. 

Vycházejí vstříc zájmu veřejnosti a společenskému dění“. 

Z toho vyplývá, že „PR sledují stav společnosti. Cíle, metody a postupy PR se nutně musí 

měnit se stavem společnosti“. 

 

3.1.1. Hledání definice, styk s veřejností 

 

V definici této činnosti není dosud jasno, přesto, že se formují již déle než sto let a jsou 

uznávaným oborem. PR plní různé úlohy v hospodářství, společnosti, nazírání na obor se 

mění, což autory svádí ke změnám a modifikacím definic. 

Druhou příčinou může být i to, že už při označení činnosti vzniká zmatek tím, že se 

někdy hovoří o public relations, jindy v českém prostředí „styky s veřejností“ apod., 

nekomerční instituce používají raději výraz „práce s veřejností“.O PR se dá říci, že 

existuje více než sto definic.  

Např. Rex Harlow vyvodil ze své analýzy definic PR následující popis: 

„ Public relations jsou samostatnou řídící funkcí, jejímž posláním je vytváření a 

udržování komunikačních kanálů, usilování o vztahy důvěry a vzájemného porozumění a 
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hledání možnosti spolupráce mezi organizacemi a relevantní částí veřejnosti. PR orientují 

vedení organizace ve stavu veřejného mínění a starají se o otevřenost organizace vůči 

společenským potřebám. Jsou odpovědné za vytváření atmosféry odpovědnosti 

organizace vůči společnosti. PR podporují vedení organizace v jeho snaze držet krok 

s požadavky doby a učí je využívat dobových změn k prospěchu organizace tím, že 

anticipuje trendy jako systém včasné výstrahy. Základní podmínkou je z hlediska praxe 

využití výzkumů a z hlediska etiky nasazování nezávadných forem komunikace“. 

Tato definice či tento popis zahrnuje skutečně většinu požadavků na PR v celé jejich 

kompetenci. Popisuje nejen činnost ve smyslu PR, tedy čistě profesní stránku, ale 

zařazuje PR do sféry rozhodovací, řídící, tedy funkce manažerské. Klade důraz na 

oboustrannou komunikaci v zájmu nejen organizace, ale i jejího okolí, resp.relevantní 

části veřejnosti. V neposlední řadě podtrhuje etickou stránku věci. Pro všední život se 

nám bude zřejmě hodit definice kratší a méně popisná. Je převzata z amerického časopisu 

Public Relations Review :  

„ Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci pomáhají 

přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je, nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení cílů 

organizace“ 

 

Další definici Public relations uvádí Václav Svoboda ve své publikaci „ Public relations 

moderně a účinně: Public relations jsou sociálně komunikační aktivitou. Jejím 

prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a 

udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění a 

důvěru. Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj svého managementu.     

 

Styk s veřejností 

Styk s veřejností,resp. corporate communications jako souhrnný pojem, který zastřešuje 

např. styk a práci s médií. V češtině můžeme nahradit tento výraz mediální práce, 

mediální podpora apod. V angličtině se obvykle používá výraz press relations.   

Při styku s veřejností má většina  praktiků sklon myslet jen na tzv.veřejnost externí. 

Šíření vnitropodnikových informací uvnitř vlastní organizace, resp.mezi rodinnými 

příslušníky zaměstnanců či seniory, podceňují, což je samozřejmě chyba. 

Pokud jde o přímou komunikaci s našimi odběrateli či dodavateli, můžeme hovořit o 

práci s publikem. V tomto smyslu byly primárně chápány PR v minulosti. 

Fenomén, zvaný public relations vznikl jako produkt napětí mezi zájmy 

celospolečenskými a partikulárními zájmy společenských podskupin. To ovšem vypovídá  
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také o tom, že toto napětí je trvalé, a tudíž trvale vyžaduje korekce. Jde o proces, který 

nikdy neskončí. 

 

Jaroslav Světlík uvádí ve své knize „Marketingové řízení školy“ nikoli styk s veřejností, 

ale   

vztahy s veřejností. 

Vztahy s veřejností ( Public relations – PR) jsou takovou formou komunikace, jejímž 

hlavním cílem je vytváření příznivých představ, které na veřejnosti škola, popř.její 

vzdělávací program, bude mít. Veřejností v tomto případě rozumíme jak všechny 

zákazníky a partnery školy, tak i její pracovníky. 

PR má některé rysy shodné například s reklamou. Jejich program je často uskutečňován 

prostřednictvím médií. Rozdíly jsou ovšem v tom, že zatímco při reklamě si její zadavatel 

pronajímá čas a prostor například v televizním či rozhlasovém vysílání, v novinách a 

časopisech, venkovních médiích či prostředcích, které reklama využívá, v případě PR jde 

spíše o to, přesvědčit osobnosti tvořící masmédia o pozitivním přístupu ke škole a 

rozšiřování kladných informací o ní zdarma.  

To ovšem neznamená, že práce s veřejností je záležitostí levnou a snadnou. 

 

Hlavním úkolem PR je formovat, udržovat nebo změnit existující postoje veřejnosti ke 

škole. Splnění tohoto úkolu není jednorázovou akcí, ale dlouhodobým procesem. Aby 

tento proces byl efektivní, je třeba, aby si vedení školy uvědomilo, kdo tvoří cílovou 

skupinu příjemců aktivit PR. Je samozřejmé, že škola usiluje o dobré jméno u celé 

veřejnosti. Limitující finanční a personální podmínky si však vyžadují definovat cílovou 

skupinu, která má ke škole nejbližší vztah. Touto skupinou jsou především řáci a studenti, 

rodiče, zaměstnanci, podniky, zaměstnávající praktikanty nebo absolventy, školy, ze 

kterých žáci přicházejí a na které se absolventi hlásí k dalšímu studiu, místní komunita, 

sponzoři. 

Pokud ztratí škola u některé z těchto cílových skupin dobré renomé, dostává se do 

problémů. Cílové skupiny jsou vzájemně propojeny a navzájem se silně ovlivňují. 

Spokojenost studentů se školou se přenáší na jejich rodiče, jejich přátele a známé. To 

vytváří příznivé předpoklady pro růst zájemců o služby školy v příštích letech.    

 

Potom, co vedení školy definuje hlavní skupiny příjemců aktivit PR, mělo by vyhodnotit, 

jaký je postoj těchto cílových skupin vůči škole, co si o škole myslí, jaká je image školy 

v jejich očích. 
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Tyto hodnoty jsem si měřila v mé předchozí závěrečné práci FS II, udělala jsem si 

marketingový průzkum image školy formou dotazníkového šetření směrem k rodičovské 

veřejnosti. 

 

3.1.2. Marketingové řízení školy  

 

Výtečná a uznávaná škola je produktem především dobrého managementu. 

Managementu, který se nebojí měnit zaběhlé školní stereotypy a chápat školu jako 

subjekt, který se v tržním prostředí musí chovat tržně a efektivně. Škola orientovaná na 

své klienty a zákazníky ( žáci, studenti, rodiče, zřizovatelé, podniky, stát, společnost), 

škola zvažující, zdali je její vzdělávací program kvalitní a vycházející z potřeb 

společnosti a pracovního trhu, dbající toho, aby tento produkt školy byl poskytován ve 

vysoké kvalitě a v příznivém prostředí, škola úspěšně komunikující se všemi svými 

partnery a veřejností, škola požívající vysoce kladné image na veřejnosti. 

Taková škola volí strategii založenou na marketingovém řízení školy. Cílem 

marketingového řízení školy není v žádném případě pouze propagace školy, zvyšování 

její image, získávání kvalitních studentů apod. Tento cíl je mnohem složitější a 

komplexnější a pokud jej budeme chtít definovat co nejstručněji, tak můžeme říci, že 

hlavním cílem marketingového řízení školy je vybudovat efektivně fungující školu. 

   

Za hlavní atributy efektivní školy je možné považovat: 

1. Profesionální vedení školy 

2. Sdílení vize a akceptování cílů školy spolupracovníky 

3. Vhodné edukativní prostředí 

4. Evaluace kvality práce školy 

5. Učící se škola 

6. Otevřená škola 

7. Vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem 

 

Uplatňování marketingu ve školství má v odborné veřejnosti v podstatě trojí postoj. Pro 

mnoho lidí, zejména ze školského prostředí je představa školy jako marketingově 

orientovaného tržního subjektu nevhodná. Popírají existenci stále se prohlubující 

konkurence na trhu vzdělávacích služeb. Cíle školy nelze srovnávat s cíly hospodářského 

subjektu. Na trhu však existují jak úspěšné a vynikající podniky a školy, po jejichž 
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produktech je na trhu velká poptávka, tah i firmy a školy, které tak úspěšné nejsou a 

kterým hrozí, dříve či později, buď zánik nebo problémy. 

Dále existuje řada ředitelů škol, kteří marketing školy jako sousloví používají ve 

spojitosti se svou vzdělávací institucí, přičemž obsahu a významu slova marketing 

nerozumí a každodenními rozhodnutími to dokazují. Existuje však i skupina řídících 

pracovníků škol, kteří volí marketingový přístup k řízení jim svěřené vzdělávací instituce 

a svou každodenní prací prokazují, že marketingové řízení školy je v praxi úspěšné a to i 

často  přesto, že marketing nikdy nestudovali. 

 

Co je marketing? Slovo velmi často používané, bohužel většinou nesprávně. Je spojováno 

s pojmy reklama a s různými formami podpory prodeje.     

Při zdůraznění prvku řízení v uplatňování marketingu můžeme říci, že: 

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

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků a klientů školy efektivním způsobem 

zajišťujícím současně splnění cílů školy “.  (Jaroslav Světlík ) 

 

Za priority v marketingově řízené škole lze označit: 

- strategické řízení školy, kdy vedení školy definuje příležitosti a hrozby 

přicházející z vnějšího prostředí školy 

- dělá inventuru svých slabých a silných stránek a na základě zjištěných analýz si  

stanoví dlouhodobé cíle a formuluje strategii k jejich dosažení ( rovněž SWOT 

analýza v mojí  závěrečné práci FS II.) 

- takový styl řízení školy, který zajišťuje rychlé reakce na nepředvídatelné změny 

ve vývoji a promítá  tyto změny do práce celé školy 

- vytvoření efektivní organizace podporující strategii rozvoje školy 

- uplatňování vnitřního personálního marketingu, kterým rozumíme práci s lidmi, 

zlepšování mezilidských vztahů, motivaci pedagogů, podporu jejich týmové 

spolupráce, vytváření pozitivního edukativního prostředí a vnitřního klimatu 

školy  

- uplatňování relačního marketingu vytvářejícího podmínky pro participaci 

odborníků jak ze školy, tak i ze vztahové sítě školy na aktivitách školy.  

- soustavná evaluace výsledků práce školy zaměřená na důkladnou vnitřní analýzu 

všech faktorů ovlivňujících výsledky a další rozvoj školy.                        
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Koncepce školního marketingu 

 

Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že škola, která chce v tržním prostředí 

přežít a rozvíjet se, by se měla zaměřit na studenta jako na svého zákazníka a vzájemný 

vztah chápat jako směnu hodnot mezi ní a studentem. Při naplňování této koncepce dále 

využívá nástrojů marketingového mixu. 

Chytrý ředitel školy si je vědom toho, že úspěch školy nemůže být postaven pouze na 

směnných vztazích, ale na dlouhodobých, důvěrných a poctivých vztazích s rodiči, 

školskými institucemi, atd. 

Těchto vztahů lze například dosáhnout  trvalou kvalitou poskytovaných vzdělávacích 

služeb, včasným a poctivým informováním o aktivitách a výsledcích školy, akceptováním 

oprávněných připomínek k činnostem školy, posilováním společenských pout mezi 

školou a jinými partnery. Dobré a silné vztahy přinášejí užitek jak škole, tak i jejím 

partnerům. 

Jen škola, která rychle reaguje na změny prostředí, může být vynikající. Samotné 

plánování vede ke statické organizaci příliš lpící na cílech předem daných, k organizaci 

reagující příliš pomalu a pozdě na změny prostředí školy, které nelze předem znát a 

předpovědět. Přitom právě tyto neočekávané a těžko předvídatelné změny se stávají 

typickými pro náš současný vývoj. Nepředvídatelný vývoj si vyžaduje vytvoření 

tzv.“poplašného“ systému, který by vedení školy včas varoval o nutnosti opatření rychle 

reagujících na změny. Vytvoření takového systému předpokládá  dvě věci. Jednak 

existenci určité míry intuice u vedení školy, jednak výrazný osobní styl vedení školy. 

Dále také vytvoření takové organizace a klimatu školy, ve které jak motivovaní a 

kvalifikovaní učitelé, tak i odborníci patřící do vztahové sítě školy mají nejen nutnost, ale 

i zájem se vyjadřovat k cílům, strategii i provozním problémům školy a pracovně se na 

nich spolupodílet.  

 

Přínosy marketingového řízení školy 

 

Marketing je uplatňován v každé zemi s rozvinutým tržím hospodářstvím a je 

nepochybné, že hraje nezastupitelnou úlohu ve společnosti. Nikoliv jen jako prostředek 

ke zvyšování spotřeby, ale i jako prostředek ke zvyšování kvality života prostřednictvím 

sociálního marketingu a jeho pronikáním do neziskových organizací. Principů 

marketingu tak využívají nejen podniky, ale i státní organizace, politické strany, 

občanská sdružení i školy. Ty začínají mít o školní marketing zvýšený zájem, protože 
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v něm vidí i možnost toho, jak efektivně získat dostatečný počet studentů, s jejichž 

počtem je spojeno i získání finančních prostředků nutných pro finanční zajištění provozu 

a rozvoje školy. To je však zúžený pohled. Je možné uvést řadu  přínosů, které jsou 

výsledkem dlouhodobě uplatňovaného marketingového stylu řízení školy. Mezi ně patří:   

- zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky 

- plnění cílů školy 

- informovanost 

- financování 

- loajalita 

 

Škola, která chce v nových podmínkách přežít a hlavně se dále rozvíjet, bude volit 

přístup, který má marketingový základ a využívá nových poznatků a teorie i praxe řízení 

školy. Především se snaží definovat trh školy a identifikovat cílové skupiny pro její 

studijní nabídku. Tuto nabídku přizpůsobuje jejím potřebám, snaží se dodat své služby na 

správném místě , ve správném čase a v dobrém edukačním prostředí, komunikuje se 

svými zákazníky a podporuje aktivity školy vhodnými nástroji propagačního mixu. 

Koncepce strategického školního marketingu vnáší do klasické marketingové koncepce 

nové prvky. Škola se zaměřuje na definování poslání a cílů školy, provádí analýzu svých 

slabých a silných stránek a sestavuje dlouhodobý strategický plán. Koncepce 

strategického marketingu však zahrnuje i prvky relačního marketingu. Ten vychází 

z nutnosti trvalého budování pevné sítě dobrých vztahů se všemi důležitými zákazníky a 

partnery školy. Další částí strategického marketingu školy je určitá vize vedení školy a 

pružný způsob řízení. Poslední částí strategického marketingu školy je tvorba takové 

organizace a klimatu školy, které vytvoří jak vhodné edukační prostředí, tak i vhodné 

podmínky pro účast odborníků školy i praxe na marketingových aktivitách školy. 

Pozitivní přínosy marketingového řízení školy se neprojevují ihned. Růst kvality školy a 

její image je dlouhodobý proces. Ukazuje se, že důsledné uplatňování školního 

marketingu na všech úrovních řízení školy vede ke zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací 

nabídky, k větší informovanosti  jak veřejnosti, tak i studentů a zaměstnanců školy. 

Marketing poskytuje vedení školy potřebné nástroje nutné ke splnění poslání a cílů školy 

o kvalitní a renomovanou školu projevují větší zájem jak studenti, tak sponzoři. To 

s sebou samozřejmě přináší vyšší zdroje financování potřeb školy. Uspokojování potřeb a 

přání zákazníků školy, dobré klima a výsledky školy vedou k větší spokojenosti a 

následně i loajalitě studentů a absolventů. ( Jaroslav Světlík ). 
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3.1.3. Interní public relations 

 

Interní PR  zaměřené na vlastní zaměstnance a jejich nejbližší okolí mají zásadní význam. 

Tím, že klademe důraz na interní PR, reagujeme na stoupající potřebu zaměstnanců mít 

přístup k důležitým informacím a podílet se na rozhodování. Komunikační procesy 

v malých a středně velkých podnicích musí být organizovány stejně profesionálně jako ve 

velkých organizacích. Vždy by mělo platit, že než vyjdeme s nějakými fakty na veřejnost, 

musí o nich být důkladně informováni vlastní zaměstnanci, musí mít možnost získat další 

informace z vlastních, nikoli z cizích zdrojů. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že vedení velkých podniků nebo podniků se složitou 

organizační strukturou považuje vlastní zaměstnance za nejdůležitější cílovou skupinu 

vlastní práce PR.   

   

Interní komunikace  

Hlavními cíle komunikace uvnitř školy jsou: 

     - informovat pracovníky a žáky školy o cílech, úkolech, úspěších, problémech školy 

     - motivovat pracovníky a studenty 

     - vytvářet vhodné podmínky pro práci, vytváření atmosféry důvěry a vzájemné 

podpory, 

     - vytvářet prostředí, které umožňuje potřebný rozvoj pracovní iniciativy/. 

Zásady efektivní komunikace       

1. Snaha o slušnou, stručnou, jednoznačnou, krátkou a jednoduchou komunikaci      

2. Neprosazovat pouze jednosměrnou komunikaci a naučit se lidem více naslouchat         

3. Komunikovat s podřízenými a kolegy tak, jak je to z jejich pohledu akceptovatelné          

4. Pokud se vyžaduje splnění nějakého požadavku, pak zadání musí být srozumitelné a 

má   

    obsahovat i úvahu, zda úkol je v dané době splnitelný 

5. Sdělovat informace a úkoly takovou formou, ze které je kolegům a podřízeným zřejmé, 

    že nám jde i o ně a jejich práce a problémy nám nejsou lhostejné  

6. Zvažovat priority informací, které jsou spolupracovníkům a podřízeným sdělovány   

    (informace, které musí znát, informace, které by měli, nebo pouze mohli znát). 

     

V.Svoboda zdůrazňuje, že pro úspěšné PR je naprostou nutností zásadní pozitivní soulad 

v organizaci. K takovému a takto fungujícímu souladu lze dojít jen tehdy, když funguje 

vnitropodniková komunikace.  
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Komunikace musí být konsistentní a pravidelná. Nemá smysl dělat porady vedení  školy 

nebo pracovní porady se zaměstnanci nepravidelně a nahodile, bez řádného programu a 

organizace.  

( Světlík, Řízení školy, 2005).                

 

3.1.4. Externí public relations 

 

Externí PR se obracejí na ty části veřejnosti, které stojí mimo organizaci. Je jedno, zda se 

jedná o skupiny oslovené přímo (akcionáři, dodavatelé, odběratelé, státní správa, finanční 

kruhy apod.) nebo o cílové skupiny oslovené nepřímo prostřednictvím např.tisku, 

lobbyistů apod. 

Až na výjimky je práce ve smyslu PR svěřována do rukou nadaných lidí. Pracovníci PR 

se tvoří z řad novinářů. Má to svou logiku už  proto, že velká část práce ve smyslu PR je 

právě práce s médii. Novináři jsou zvyklí stát před veřejností a obhajovat svoje názory, 

mají styky mezi kolegy, znají jejich potřeby.                                                      

Většina těch, kdo se práci ve smyslu PR upsali, pochází z novinářského prostředí. 

 

 

Externí komunikace  

 

Škola může pro styk s veřejností použít řadu nástrojů. Aby tyto nástroje byly účinné , 

musí být i informace o škole zajímavé a odlišující se od toho, co se běžně ve škole dělá. 

Problémem však je dostat tyto zajímavé informace ve správné době do správného média. 

Při rozhodování o využití některého média jako nositele reklamního sdělení musí vedení 

školy zvažovat především náklady s ním spojené. Nejpružnějšími a relativně levnými 

médii jsou regionální rozhlas, noviny, televize. 

 

3.1.5. Evaluace školy, 

aneb, jak změřit účinnost PR v praxi. 

 

Praktická kontrola účinnosti aktivit public relations se může odehrát na různých úrovních. 

Například jen samo mediální sdělení nezajišťuje, že je veřejnost vnímala, a že mu 

porozuměla, nebo dokonce  změnila na jeho základě svůj názor nebo chování. Proto se 

musí při určování parametrů měřitelnosti PR určit, co vlastně se bude měřit. Může to být 

např. mediální ohlas, účinek ve vnímání komunikace PR ve veřejnosti, účinky na postoje, 
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názory a chování nebo např.účinky, které se mají díky PR projevit v samostatné firmě či 

organizaci. K analýze účinnosti se nabízejí různé výzkumné nástroje, které reflektují cíle, 

cílové skupiny a realizovaná opatření. Patří k nim zejména kvalitní a kvantitativní 

metody výzkumu, mj. hloubkové interview, interview s experty, průzkumy veřejného 

mínění a analýza publicity v médiích. Ve školství je prostředkem k měření PR evaluace 

školy a autoevaluace. 

 

Dnes často používaný pojem evaluace školy souvisí s posouzením celkové kvality práce 

školy, jejímž účelem je získání podkladů pro další manažerské rozhodnutí. 

 

Evaluace by měla být: 

- systematická, tzn.explicitně vymezená oblast a její struktura 

- provedena správně metodicky 

- prováděna pravidelně 

- řízena podle předem stanovených kritérií 

- použitelná pro rozhodování a další plánování 

 

 

 

Vnitřní hodnocení kvality- autoevaluace  

 

Sebehodnotící zpráva by měla obsahovat objektivní analýzu slabých a silných stránek 

vzdělávacího procesu včetně představ vedení týkajících  se řešení případných problémů. 

Hodnocení kvality je nemožné bez důkladné analýzy prostředí, ve kterém škola pracuje. 

Ve zprávě by se měly objevit, mimo jiné, hlavní trendy demografického vývoje spádové 

oblasti školy, vymezení této oblasti jakož i vývoje žáků a absolventů středních škol. 

Hodnocení kvality školy není možné bez vyhodnocení způsobu, úrovně a struktury jejího 

řízení. Tato část sebehodnotící zprávy může mnohé napovědět nejen o práci 

managementu, ale i o vnitřní kultuře a klimatu školy. Zpráva by měla obsahovat stručný 

popis struktury školy, rozdělení kompetencí v řízení školy, odpovědnosti a dalšího  

plánovaného vývoje. V části řízení a strategie by se vedení školy mělo zabývat i oblastí 

financování školy. Zejména otázkami týkajícími se struktury výdajů školy, tj. do jaké 

míry tyto výdaje odpovídají cílům, strategii a stanoveným prioritám školy. 

 



 19

Koncepce strategického školního marketingu vnáší do řízení školy nové prvky. 

Především jsou to strategické plánování, vedení školy a vytvoření takové organizace a 

klimatu školy, které vytvoří podmínky pro další rozvoj školy. Pokud chceme hodnotit 

kvalitu školy a jejího managementu komplexně, nemůžeme tuto oblast vynechat. 

Pokud se vedení školy chce vážně zabývat otázkou kvality školy, potom by se mělo  

vážně zabývat i otázkou jejího řízení a kontroly.  

V závěru sebehodnotící zprávy by mělo vedení školy uvést, které oblasti aktivit školy 

považuje za její silné stránky a s jakými opatřeními, které by vedly nejen k jejich udržení 

ale i k rozvoji do podoby konkurenční výhody, uvažuje. Na druhé straně by ve zprávě 

neměl chybět ani výčet hlavních problémů školy včetně představ a opatření vedoucích 

k jejich řešení. Závěrem by ve právě měly být uvedeny všechny změny, o kterých vedení 

v řízení školy uvažuje, včetně zvažovaného způsobu uskutečnění těchto změn. 

 

Evaluační zpráva je základním dokumentem o provedené kontrole kvality práce školy. 

Evaluace  školy musí splňovat svůj účel. Proto by s výsledky evaluace kvality měla být 

seznámena především veřejnost, proto by zpráva měla být veřejně přístupná na 

internetových  stránkách školy. Tato zpráva se stává jak základem pro externí hodnocení 

kvality, tak i důležitou zpětnou vazbou a zdrojem informací pro management školy. 
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4. Výzkumná část 

 
4.1. Demografický vývoj v regionu 

 

Pro tento průzkum jsem zvolila  Městskou část  Praha 11. A to z několika důvodů. Jednak 

sběr dat z tohoto území byl pro mne jednodušší, protože zde bydlím a pracuji. Za druhé 

jde o největší sídlištní komplex v ČR. S počtem obyvatel cca 80 000 se velikostí řadí k 

menším krajským městům (např. Hradec Králové). Lze předpokládat, že problémy, které 

se vyskytují zde na Jižním městě se dříve či později objeví i v těchto městech. 

V době výstavby Jižního města byla naplánována a i realizována poměrně hustá síť škol, 

i škol mateřských. S postupným přechodem na tržní ekonomiku se projevily určité snahy 

minimalizovat provozní náklady ve školách. Jedním ze způsobů, zejména v mateřském 

školství bylo slučování škol pod jeden subjekt a tím omezení počtu řídících pracovníků a 

tím  nákladů na jejich platy a další režii. Bohužel se při těchto snahách nebral ohled na 

určité specifické rozdíly v zaměření a provozu mateřských škol. V době, kdy dítě 

navštěvuje MŠ, vytváří si v neunifikovaném prostředí návyky pro postupný přechod do 

ZŠ, kde se o  unifikaci již dá hovořit. V  tak útlém věku jsou mezi dětmi značné rozdíly 

jak v mentální, tak i fyzické úrovni. S postupujícím věkem se tyto rozdíly vyrovnávají. 

Tuto situaci jsem sama zažila při svém nástupu na MŠ |Stachova, kde hrozilo sloučení 

školy s jinou a zánik jejích speciálních funkcí. Tehdy se mi podařilo tomuto procesu 

zabránit a specifika školy zůstala zachována. Této problematice jsme se věnovala  v mé 

závěrečné práci v rámci FS II. 

 

Vývoj populace na Jižním Městě 

V následujícím grafu jsou znázorněny hodnoty žijící populace ve věkových skupinách 

pro roky 2002, 2005 a 2008. Zdrojem je Český statistický úřad. Zdrojová tabulka se pro 

velikost do této práce nevešla 

Rozdělením na věkové skupiny vzniká nespojitý graf. U dětí předškolního věku je vidět 

pravidelnost, která se s věkem porušuje. Starší věkové skupiny jsou ovlivňovány migrací 

a dalšími vlivy,  jejichž zkoumání daleko přesahuje rozsah této práce. 
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Z grafu je zřejmé, že struktura populace na Jižním Městě se za posledních 7 let příliš 

nezměnila. 

 

Pro bližší zkoumání předškolních skupin je nutno se zaměřit na údaje, které jsou 

k dispozici pro  tuto věkovou skupinu. Vycházíme z počtu narozených dětí v jednotlivých 

letech. Zdroj následující tabulky je ČSÚ. 
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Městská Část Praha 11  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

počet narozených dětí celkem   . 646 665 641 594 557 553 553 559 571

z toho cizinců (bez st.přísl. ČR)   . . . . . . . . . .

z toho cizinců v % *) ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### ###### ####### ###### 

                      

Městská Část Praha 11  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   

počet narozených dětí celkem   625 592 629 689 785 835 838 872  

z toho cizinců (bez st.přísl. ČR)   23 25 34 26 44 31 38 62  

z toho cizinců v % *) 3,7 4,2 5,4 3,8 5,6 3,7 4,5 7,1  

            

Městská Část Praha 11    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

počet žijících osob celkem   87 042 86 875 86 807 86 597 86 533 86 071 85 834 85 209 84 570 84 089

z toho cizinců (bez st.přísl. ČR)  . . . . . . . . . .

z toho cizinců v % *)   ###### ###### ###### ###### ###### ####### ###### ###### ####### ###### 

            

Městská Část Praha 11    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   

počet žijících osob celkem   80 586 80 180 79 899 79 556 79 337 78 772 78 867 78 519  

z toho cizinců (bez st.přísl. ČR)  1 801 2 228 2 708 3 178 3 829 4 159 5 239 5 937  

z toho cizinců v % *)   2,2 2,8 3,4 4,0 4,8 5,3 6,6 7,6  

            

Městská Část Praha 11  2005 2006 2007 2008       

počet narozených dětí celkem   785 835 838 872      

z toho cizinců (bez st.přísl. ČR)   44 31 38 62      

z toho cizinců v % *) 5,6 3,7 4,5 7,1      

 

 

Tabulka ukazuje počty narozených dětí na P11 v letech 1991 až 2008, dále počet celkem 

žijící populace, a to vše s vlivem cizinců žijících zde bez státního občanství ČR. Údaje 

jsou doplněny počtem zde žijících a narozených cizinců, tyto údaje jsou však známy až 

od roku 2001. Proto jsou v některých polích tabulky křížky. Ukazuje se, že zabývat se 

počtem cizinců není tak nedůležité, jak by se mohlo zdát na první pohled. Následující 

graf ukazuje stav populace s vlivem cizinců. 
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Jak je na první pohled zřejmé, v posledních letech dochází k mírnému snižování stavu 

populace na P11. Je to způsobeno zejména migrací starší části populace na venkov, 

dosažení důchodu a snaha uniknout z městské aglomerace. Přes nesporné výhody P11 

oproti jiným městským částem je tento trend zřejmý. Projevuje se také rostoucí životní 

úroveň věkových skupin ke konci produktivního věku a s tím snaha mít soukromí a 
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prostor pro životní záliby. Na druhé straně se projevuje mírný přírůstek obyvatelstva ze 

strany cizinců, kterým se předchozí deficit téměř vyrovnává. 

Následující graf ukazuje podrobnosti tohoto posunu. 
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Přírůstek není realizován přímou migrací, ale s postupující dobou stále více se projevuje 

vliv zde narozených dětí těmto cizincům. 

Předchozí tabulka poskytuje ještě jednu zajímavou informaci. Procentuelní podíl zde 

žijících cizinců stále roste a v roce 2008 dosahuje téměř dvojnásobku celostátního 

průměru (cca 4%, zdroj ČSÚ) . Dále je z grafu patrné, že v roce 2008 činil počet 

narozených dětí cizincům téměř polovinu žijící cizinecké populace. Toto je velmi 

důležitá informace pro posouzení demografických vlivů. 

Dalším grafem, který můžeme z tabulky sestavit je graf vývoje porodnosti. 
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Graf ukazuje zastavení poklesu porodnosti v roce 1997 a její stálý růst. Současně je vidět, 

jak se na křivce podílí cizinci. Zejména v posledních letech výrazně přispívají k prudšímu 

růstu křivky. 

Pro dokreslení tohoto trendu nám poslouží pomocný graf, který  zakresluje vývoj 

v posledních letech. 
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Z grafu je jasně vidět, jak křivka porodnosti cizinců začíná mít strmější vzestup. 

Vzhledem k tomu, že, jak již bylo zmíněno, má P11 téměř dvojnásobný podíl cizinců než 

je celostátní průměr, lze předpokládat, že tento trend, dále poroste. 

Proto zde uvádím mé  

TVRZENÍ 1 : 

Demografickou křivku na P11 ovlivňuje množství zde žijících cizinců. Tento trend se 

bude časem zvyšovat. 

 

Na tomto místě by bylo vhodné uvést materiál Odboru školství P11, který uvádí 

naplněnost MŠ na území P11. Je to uvedeno v následující tabulce. 

U mateřských škol došlo ve šk. roce 2001/2002 k zastavení poklesu počtu dětí a k jeho 

stabilizaci v souvislosti se zastavením poklesu porodnosti, ke kterému došlo v roce 1997.  

Od šk. roku 2001/2002 má počet dětí v mateřských školách vzrůstající tendenci a to nejen 

díky výstavbě obytných domů v MČ Praha 11, ale i v přilehlých oblastech. 

Ve šk. roce 2005/06 přijaly mateřské školy maximální počet dětí vzhledem k novému 

školskému zákonu (snížení maximálního počtu dětí na jednu třídu v mateřské škole). 
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MČ  Praha 11 - mateřské školy a naplněnost v procentech   
           

Mateřská škola kapacita aktuální 
počet dětí 

99/00 

aktuální 
počet 
dětí 

00/01 

aktuální 
počet 
dětí 

01/02 

aktuální 
počet 
dětí 

02/03 

aktuální 
počet 
dětí 

03/04 

aktuální 
počet 
dětí 

04/05 

aktuální 
počet 
dětí 

05/06 

aktuální 
počet 
dětí 

06/07 

A. Drabíkové 240 203 208 208 222 240 240 
224 224 

Blatenská 100 94 85 75 75 78 97 
97 99 

Hrabákova  120 98 110 98 151 137 118 
112 112 

Hroncova 210 149 142 141 195 196 196 
196 192 

Janouchova 240 99 83 83 99 94 97 
103 103 

Jažlovická 120 106 108 104 116 113 116 
112 112 

Konstantinova 100 74 74 69 77 81 84 
86 100 

Křejpského 120 75 102 104 120 120 120 
112 112 

Markušova               + 
dislok.p.Dubnova 

                  

240 100 100 100 157 167 172 168 168 

Mírového hnutí 120 104 97 104 110 119 120 
112 112 

Modletická 120 108 107 104 114 120 119 
112 112 

Stachova 60 40 36 36 40 40 40 
40 46 

Sulanského 120 89 82 102 103 100 105 
118 118 

V Benátkách+disl.p. 
Květnového v. 

                  

240 61 61 156 156 151 180 168 196 

Vejvanovského 120 100 98 104 109 109 112 
112 112 

CELKEM za 15 MŠ 2270 1500 1493 1588 1844 1865 1916 1872 1918 

Cekový počet MŠ    21 19 18 15 15 15 15 15 
CELKEM za v šechny MŠ   1906 1771 1790 1844 1865 1916 1872 1918 

           
mateřská škola kapacita  99/00 00/01 01/02 02/03  03/04  04/05 05/06 06/07 

A. Drabíkové 240 84,6% 86,7% 86,7% 92,5% 100,0% 100,0% 93,3% 93,3% 

Blatenská 100 94,0% 85,0% 75,0% 75,0% 78,0% 97,0% 97,0% 99,0% 

Hrabákova  120 81,7% 91,7% 81,7% 125,8% 114,2% 98,3% 93,3% 93,3% 

Hroncova 210 71,0% 67,6% 67,1% 92,9% 93,3% 93,3% 93,3% 91,4% 

Janouchova 240 41,3% 34,6% 34,6% 41,3% 39,2% 40,4% 42,9% 42,9% 

Jažlovická 120 88,3% 90,0% 86,7% 96,7% 94,2% 96,7% 93,3% 93,3% 

Konstantinova 100 74,0% 74,0% 69,0% 77,0% 81,0% 84,0% 86,0% 100,0% 

Křejpského 120 62,5% 85,0% 86,7% 100,0% 100,0% 100,0% 93,3% 93,3% 

Markušova               + 
dislok.p.Dubnova 

                  

240 55,6% 55,6% 55,6% 87,2% 92,8% 95,6% 93,3% 93,3% 

Mírového hnutí 120 86,7% 80,8% 86,7% 91,7% 99,2% 100,0% 93,3% 93,3% 

Modletická 120 90,0% 89,2% 86,7% 95,0% 100,0% 99,2% 93,3% 93,3% 

Stachova 60 66,7% 60,0% 60,0% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 76,7% 

Sulanského 120 74,2% 68,3% 85,0% 85,8% 83,3% 87,5% 98,3% 98,3% 

V Benátkách+disl.p. 
Květnového v. 

                  

240 25,4% 25,4% 65,0% 65,0% 62,9% 75,0% 70,0% 81,7% 

Vejvanovského 120 83,3% 81,7% 86,7% 90,8% 90,8% 93,3% 93,3% 93,3% 

CELKEM za 15 MŠ 2270 71,9% 71,7% 74,2% 85,6% 86,4% 88,5% 86,7% 89,1% 

Cekový počet MŠ     21 19 18 15 15 15 15 15 
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4.2. Vývoj používání komunikačních technologií 

 

Pevná telefonní linka 

Vzhledem k tomu, že od konce osmdesátých let proběhla modernizace telefonní sítě 

s postupnou přestavbou na digitální síť, je telefonní linka v každém objektu MŠ. 

Většina škol je běžně vybavena malou pobočkovou ústřednou, někdy formou 

inteligentního telefonu nebo tzv. neomezenou linkou, což je virtuální pobočkovou 

ústřednou v rámci digitální sítě. 

Přímé telefonní spojení tak má jak personál školy od jednotlivých tříd či oddělení 

k rodičům, tak rodiče přímo ke konkrétním členů pedagogického personálu. Tato  

komunikace má nevýhodu v tom, že pedagogický personál pracuje s dětmi a nemůže 

telefonátům v pracovní době věnovat odpovídající pozornost. Na jedné straně tento 

způsob komunikace zjednodušuje oboustranně výměnu informací, na druhé straně musí 

vedení školy zajistit, aby tento tok informací byl prováděn způsobem, který neporuší 

systém PR, který škola zavedla a používá. Zde zejména záleží na morálních kvalitách 

personálu a osobnosti ředitelky, jakožto představitele vedení. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy - výborná 

zaručitelnost serioznosti informace – někdy problematická 

kapacita služby – velmi malá 

Faxová stanice 

Faxová stanice je dnes zcela běžným vybavením každé školy. Pozvolna však její význam 

klesá, zejména díky používání elektronické pošty, která umožňuje posílat dokumenty 

v původní kvalitě. Rovněž archivování faxových dokumentů je problematické, zejména 

při použití termopapíru, kde je životnost dokumentu omezena na řádově měsíce. Při 

komunikaci s rodiči je tento prostředek nepoužitelný, v domácnostech se faxy prakticky 

nevyskytují. Protože se z těchto důvodů používá faxu pouze v nutných případech, nebyl 

tento komunikační prostředek zahrnut do dotazníkového výzkumu. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 
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rychlost odezvy - problematická 

zaručitelnost serioznosti informace – někdy problematická 

kapacita služby – velmi malá 

PC s připojením k internetu 

Komunikace po internetu zaznamenala v posledních letech prudký růst jak počtem stanic, 

tak kvalitou spojení. Kromě dnes již zcela samozřejmého spojení pomocí metalické 

telefonní linky, se začínají prosazovat spojení po optických kabelech nebo rychlými 

bezdrátovými sítěmi. Tato spojení umožňují prezentace pomocí moderních grafických 

prostředků, kde se rodiče mohou informovat o provozu školy nejen prostými textovými 

informacemi, ale fotografiemi, videoklipy apod. Navíc je možno prezentace rychle a 

efektivně upravovat, aby byly z hlediska PR aktuální a přesvědčivé. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy - výborná 

zaručitelnost serioznosti informace – výborná 

kapacita služby – velmi vysoká 

Mobilní telefon 

Moderní mobilní telefon má kromě hlasové a textové komunikace řadu dalších možností. 

Některé se umí připojit k internetu, některé umožňují pořizování fotografií a 

videosekvencí.. Špičkové modely pak spojují všechny tyto funkce. Stávají se pak velmi 

účinným nástrojem pro PR, pokud se správně využijí. Jsou pohotové, vždy po ruce, 

pořízené informace je možno ihned využít. V této oblasti, zejména s rozvojem rychlých 

bezdrátových datových přenosů, časem ve velké míře nahradí klasickou internetovou 

komunikaci pomocí PC. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy - výborná 

zaručitelnost serioznosti informace – někdy problematická 

kapacita služby – střední, záleží na konkrétním využití 

Tištěné lokální médium 
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Tištěné lokální médium se pomalu začíná prosazovat zejména ve větších městských 

aglomeracích, kde většinou příslušný MÚ, v rámci propagace své komunální politiky, 

poskytuje informace pro rodiče na stránkách svého časopisu. Díky moderní reprografické 

technice, kterou jsou tyto větší úřady zpravidla dobře vybaveny, je příprava takového 

media jednoduchá a dostatečně rychlá. Informace tak mohou být aktuální, přesné a dosti 

bohaté obsahem. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – problematická 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy – velmi nízká 

zaručitelnost serioznosti informace – velmi dobrá 

kapacita služby – vysoká 

Tištěné dotazníky 

Tištěný dotazník lze dnes vyrobit v každé škole. Běžným vybavením je laserová tiskárna 

a kvalitní kopírka. Dotazník je levná a rychlá metoda, jak zjistit reakce na zavedení určité 

služby či změně nějakého režimu školy. Byla využita i při výzkumu v rámci této práce. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy – výborná 

zaručitelnost serioznosti informace – výborná 

kapacita služby – dobrá 

Vlastní www stránky 

Webové stránky dnes zaujímají důležitou úlohu v PR. Poskytují jednak informace nutné 

pro rozhodování rodičů o zápisu dítěte do školy, jednak umožňují rodičů průběžně 

sledovat informace školy, a to odkudkoli. Je jistě dobré, když prezentace na www 

stránkách má podobný vzhled jako jiné, např. tištěné materiály školy.  

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy – velmi dobrá 

zaručitelnost serioznosti informace – výborná 
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kapacita služby – vysoká 

 

Vlastní doména na internetu 

Vlastní doména na internetu se stává v poslední době – přes existenci spousty veřejných i 

soukromých portálů – nejčastějším místem pro umístění prezentací na internetu. Většina 

kvalitních www prezentací je založena na vlastnictví domény a s tím spojeného prostoru 

na internetu. Prezentace využívající portály jako Seznam či Atlas a podobné, jsou pomalu 

na ústupu. Ceny za používání vlastního internetového prostoru jsou dnes přijatelné a 

uživatel není obtěžován reklamou a jinými negativními jevy.  Výjimku tvoří portály 

místních úřadů, kde se většinou umožňuje školám vystavit vlastní prezentaci. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – výborná 

technická dostupnost služby - výborná 

finanční dostupnost služby - výborná 

rychlost odezvy -  velmi dobrá 

zaručitelnost serioznosti informace – výborná 

kapacita služby – vysoká 

Inzerce v médiích 

Z vlastních zkušeností vím, že tento druh komunikace se na P11 prakticky již léta 

nepoužívá. Jedná se o nákladnou věc, která navíc není schopna spolehlivě oslovit cílovou 

skupinu. Tím ztrácí smysl. Výjimkou je využití lokálního tištěného média, viz bod 5. 

Parametry 

oslovení cílové skupiny – problematická 

technická dostupnost služby - špatná 

finanční dostupnost služby - špatná 

rychlost odezvy - nízká 

zaručitelnost serioznosti informace – dobrá 

kapacita služby – vysoká 

 

Zkusme nyní jednotlivé parametry ohodnotit. Protože měření těchto parametrů je velmi 

problematické a záleží hodně na hodnotiteli, volím relativní metodu. Každé službě 

přiřadíme 1 až 3 křížky, s kvalitou vzestupně. Dostaneme následující tabulku. 
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pevná telefonní linka +++ +++ +++ +++ ++ + 

faxová stanice +++ +++ +++ + + + 

tištěné lokální médium + +++ +++ + ++ +++ 

tištěné dotazníky +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

mobilní telefon +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

PC s připojením k internetu +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

vlastní www stránky +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

vlastní doména na internetu +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
 

Z tabulky je zřejmé, že moderní komunikační technologie založené na technologii 

internetu splňují všechny potřebné parametry pro rychlou a efektivní komunikaci 

s cílovou skupinou. 

 

Vývoj komunikačních technologií s dobou. 

Lze bez nadsázky říci, že téměř všechny popsané technologie jsou velmi mladé. 

Telefonní spojení sice fungovalo již dávno, jeho forma, a rozšíření tak, jak ho známe 

nyní, je staré cca 30 let. Všechny ostatní formy – vyjma klasickou tištěnou inzerci a 

osobní komunikaci – se u nás rozvinuly teprve během posledních 5 až 15-ti let.  

Český statistický úřad sleduje vývoj používání internetu teprve od roku 1999, první 

seriozní údaje o mobilních komunikacích jsou ještě o cca 5 let mladší.   

Navíc se jedná o cílené průzkumy, kde jsou šetřením zahrnuty domácnosti nebo státní 

instituce. Pokud se týče mobilních sítí, zde se údaje opatřují  velmi obtížně. Mobilní 

operátoři díky silnému konkurenčnímu boji tyto údaje buď tají nebo záměrně zkreslují. 

Pro oblast mateřského školství mohu na základě svých vlastních zkušeností a informací 

z ČSÚ uvést následující  

TVRZENI  2 : 

Před rokem 1999 jako jediné komunikační prostředky existovaly dotazníky, telefon a 

osobní kontakt s lidmi. Vývoj moderních komunikačních prostředků ve školství nastal 
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teprve koncem 90. let. Teprve s masovým nástupem internetu a rozvojem mobilních sítí 

po roce 2005 se může hovořit o plné dostupnosti těchto prostředků pro mateřské 

školství. 

 
 
4.3. Dotazníková šetření 
 
4.3.1. Používání druhů komunikačních technologií v MŠ - dotazníkové šetření u 
ředitelek škol, část I. 
  
Při dotazníkovém šetření bylo rozdáno 45 dotazníků, návratnost 34  

Pro tento účel jsem použila dotazníkové šetření mezi kolegy – studenty 3. ročníku BS . 

Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1. Tento dotazník byl použit pro všechny části 

tohoto průzkumu. V dalším budou popsány výsledky jednotlivých částí dotazníkové akce. 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje, které popisují používání komunikačních 

prostředků 

 

Kolik máte pevných telefonních linek ve škole ? 59    
Kolik máte služebních (nebo využívaných služebně) mobilů ? 45    
Kolik členů personálu má přístup na internet ? 253    
Kolik PC máte připojených k internetu ? 92    
Máte vlastní web stránky ? 30    
Máte vlastní doménu na internetu ? 14    
Využíváte veřejný portál (Seznam, Atlas, místní úřad atd.) ? 27   
 

Z tabulky plynou následující závěry: 

- celkový počet pevných linek je téměř dvojnásobný proti počtu respondentů. 

Z toho plyne, že většina škol má více pevných linek než jednu 

- služebních mobilů je cca o 50% více než respondentů. Je tedy vidět, že rozšíření 

služebních mobilních linek se blíží počtu linek pevných 

- počet PC připojených k internetu je téměř trojnásobný. Přitom přístup na internet 

má mnohonásobně větší počet personálu než bylo dotázaných. Je zde asi vhodné 

připomenout, že ne každé využití internetu musí být nutně spjato s PR. Ale tato 

otázka již překračuje rozsah této práce. 

- vlastní www stránku má téměř každá škola, polovina má vlastní doménu, 

polovina využívá  nějaký portál. 

Z uvedeného vychází moje další 

TVRZENÍ 3 : 
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Ve školství je patrný výrazný trend využívání moderních komunikačních 

technologií 
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4.3.2. Používání moderních komunikačních prostředků v MŠ jakožto prostředků 

PR – dotazníkové šetření, část II. 

 

Pro průzkum byl použit stejný dotazník jako v předchozím. 

Následující tabulka uvádí přehled zjištěných dat: 

 

 ano někdy ne 

Při komunikaci s rodi či používáte       
osobní kontakt 34     
Dotazníky 12 17 5 
Telefon 14 17 3 
Informace na svých www stránkách 20 9 5 
SMS info zprávy 6 11 17 
elektronickou poštu 11 13 10 
inzerci v tištěných lokálních mediích 5 13 16 
Při komunikaci se z řizovatelem používáte       
osobní kontakt 30 4   
Telefon 32 2   
Dotazníky       
informaci na svých www stránkách 9 10 15 
SMS info zprávy 3 5 26 
elektronickou poštu 29 4 1 
inzerci v tištěných lokálních mediích       
Při komunikaci s místní ZŠ používáte       
osobní kontakt 31 2 1 
Dotazníky 1 5 28 
Telefon 21 10 3 
Informace na svých www stránkách 9 5 20 
SMS info zprávy 4 4 26 
elektronickou poštu 18 9 7 
inzerci v tištěných lokálních mediích       
Při komunikaci s ve řejností používáte       
osobní kontakt 25 6 3 
Dotazníky 2 9 23 
Telefon 24 6 4 
informaci na svých www stránkách 23 6 5 
SMS info zprávy 4 5 25 
elektronickou poštu 19 7 8 
inzerci v tištěných lokálních mediích 10 14 10 
Při komunikaci s jinými organizacemi používáte       
osobní kontakt 23 10 1 
Dotazníky 1 4 29 
Telefon 28 6   
Informace na svých www stránkách 16 10 8 
SMS info zprávy 4 8 22 
elektronickou poštu 25 7 2 
inzerci v tištěných lokálních mediích 9 11 14 
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Výsledky tabulky ukazuje následující graf: 
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Na základě předchozího vyslovuji své další 

Tvrzení 4. 

- Z tabulky a grafu je zřejmé, že bez ohledu na cílovou skupinu se pro 

komunikaci nejvíce používá osobní kontakt, pak následují informace na 

vlastních web stránkách, elektronická pošta a telefon 

- velmi málo se používají dotazníky a SMS zprávy, stejně jako tištěná inzerce 
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Komunikace s rodiči, využívání PR 

Komunikaci s rodiči ilustruje následující graf. 
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Při komunikaci s rodiči používají všechny dotázané ředitelky na 1.místě osobní kontakt. 

Je to nejúčinnější komunikace se zaručenou okamžitou zpětnou vazbou. Nejedná se 

pouze o komunikaci na třídních schůzkách, ale při každodenním styku s nimi. Jedná se 

tedy o ústní komunikaci, která patří k nejrozšířenějším formám komunikace, jejím 

prostřednictvím dochází k běžné konverzaci, přesvědčování, vyjednávání, předávání 

informací, úkolů atd. 

Předmětem ústní komunikace není jen vlastní obsah sdělení, ale i forma, jak je toto 

sdělení předáváno. 

Zajímavé je, že v mém šetření vyšlo najevo, že pouze 14 dotázaných používá v osobní 

komunikaci telefon, což je také prvek osobní komunikace.  
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Na 2. místě používají ředitelky při komunikaci s rodiči informace na www stránkách –20 

ano, 9 někdy, 5 www stránky nepoužívá. Pouze jedna třetina používá poštu 

elektronickou. 

Na tomto místě je nutno odvolat se na již dříve zjištěný vliv cizinců. Z vlastní zkušenosti 

vím, že s rodiči cizinců se dá komunikovat v českém jazyce hlavně přímou řečí. Jejich 

znalosti českého jazyka je značně omezují např. při prohlížení www stránek. Znamená to 

vytvoření zcela nové podskupiny prostředků PR, a to komunikace v cizím jazyce ( podle 

mých zkušeností v angličtině a ruštině, a možná časem v nějakém asijském jazyce ). 

Zde vyslovuji další 

TVRZENÍ 5 

S rozvojem populace cizinců přicházejí nové metody PR, např. komunikace v cizím 

jazyce. 

 

Komunikace se zřizovatelem 

Graf komunikace se zřizovatelem 
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Z dotazníkového šetření je zřejmé, že dotázaní při komunikaci se zřizovatelem používají 

téměř vyrovnaně telefon, osobní kontakt a elektronickou poštu. Co se týče mojí 

zkušenosti, domnívám se, že takto vyrovnané prvky komunikace se zřizovatelem jsou 

zárukou úspěšné školy. 

Vzhledem k tomu, že zřizovatel rozhoduje o bytí nebo nebytí školy nesmí se tato 

komunikace podceňovat. Škola si vytváří velké množství vztahů právě komunikací mezi 

ředitelem školy a zřizovatelem. Kvalitní, rychlá, účinná, koordinovaná a vhodná 

komunikace přímo ovlivňuje prosperitu a dlouhodobou koncepci školy. V případě 

nefunkčnosti výše uvedeného typu komunikace dochází ke střetu zájmů, což se projevuje 

v dalším vývoji a prosperitě školy. 

Špatná komunikace bývá často zdrojem konfliktů, konflikty se zřizovatelem a ředitelem 

školy mohou mít dopad na fungování školy. Protože komunikace se projevuje ve všech 

činnostech a aktivitách školy, je nezbytně nutné vytvořit komunikaci integrovanou. 

Integrovanou komunikací chápeme v této souvislosti jako spojení všech forem 

komunikace mezi školou a zřizovatelem do jednoho homogenního celku. Komunikace 

školy,  do jisté míry, vytváří i charakteristické znaky školy, které jsou obdobně jako u 

vyjadřování lidského jedince determinovány způsobem jednání, působením školy na 

okolí, vysíláním jasných signálů a zaměření školy, cílech a záměrech školy a dalších 

nezbytných skutečnostech, které s činností školy souvisí. Zřizovatel by měl vnímat školu 

jako potřebnou. 

 

Komunikace s místními ZŠ 

Graf komunikace s místní ZŠ 
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Nejúčinnější komunikace s místními ZŠ je podle očekávání opět osobní kontakt, 

telefonické dotazy a elektronická pošta. Téměř vůbec se nepoužívají dotazníky, což vede 

k zamyšlení. Bylo by dobré využít v tomto směru PR k tomu, aby se v dotazníkovém 

šetření směrem k okolním ZŠ dalo zjistit, v čem by potřebovali jejich potencionální 

zákazníci ( děti z MŠ, které do těchto ZŠ vstupují ) lepší nebo v něčem intenzivnější 

přípravu na vstup do 1.třídy.    

         

Komunikace s veřejností 

Graf komunikace s veřejností 



 41

1
2

3

osobní kontakt

dotazníky

telefon

informaci na svých web stránkách

SMS info zprávy

elektronickou poštu

inzerci v tištěných lokálních mediích

0

5

10

15

20

25

an o              někdy             ne

komunikace s ve řejností

osobní kontakt dotazníky telefon

informaci na svých web stránkách SMS info zprávy elektronickou poštu

inzerci v tištěných lokálních mediích

 

Při komunikaci s veřejností používají školy téměř všechny formy PR . 

Vyrovnané jsou osobní kontakt, telefon, www stránky školy, elektronická pošta. 

Nejvhodnější internetovou službou pro prezentaci školy jsou vlastní webové stránky.  

Jejich obsah ovlivní stanovené hlavní cíle školní internetové prezentace a vybrané cílové 

skupiny. Mají pro školu tyto výhody: zlepší image školy, rozšíří povědomí o její 

existenci, více klientů získá podrobnější informace, umožní klientům poskytnout různé 

služby, zvýší rychlost přesunu informací. 

Dobré webové stránky obsahují základní informace o škole, zaměření školy, kontaktní 

informace, organizaci školního roku, nabídky zájmových aktivit, povinně zveřejňované 

informace atd. 

 

 

Komunikace s jinými organizacemi 
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Graf komunikace s jinými organizacemi 
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Nejvíce používané: telefon, el. pošta, osobní kontakt 

Naše škola komunikuje nejvíce s odborníky a lékaři, protože máme speciální 

logopedickou třídu a do této jsou zařazovány dětí na doporučení lékařů a odborníků 

z Pedagogicko psychologické poradny.   

 

Z uvedeného formuluji další  

TVRZENÍ 6 

Při komunikaci s okolím používají ředitelé škol moderní elektronickou komunikaci a 

osobní kontakt. Z toho vyplývá, že elektronická komunikace podporovaná osobním 

kontaktem se jeví jako  velmi výrazný trend. 

 

4.3.3. Další faktory, které ovlivňují používání prostředků PR v MŠ – 

dotazníkové šetření, část III. 
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Byla použita další část předchozího dotazníku. Výsledky jsou shrnuty v následující 

tabulce. 

                                                                                                                    ano   někdy  ne 

Je ve vašem regionu nedostatek míst v MŠ ? 27 1 4 

Jsou PR důležité v dnešní době ? 27 4   

Je dle vašeho názoru dobrá koncepce rozvoje školství vašeho zřizovatele ? 20 3 7 

Řeší zřizovatel nedostatek míst v MŠ ? 24 1 6 

Je politika MÚ v souladu s vaším názorem na udržení školy v regionu ? 21 6 4 

Řeší sociální politika MÚ přebytek dětí a tím nedostatek míst v MŠ 16 6 9 

Má příliv cizinců vliv na demografickou křivku ve vašem regionu ? 11 2 17 

Má příliv cizinců vliv na demografickou křivku v ČR ? 22 3 6 
 
Výsledný graf 
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Z výsledků tabulky je zřejmé, že ve většině regionů je v současné době nedostatek míst 

v MŠ. Zároveň musím konstatovat, že zřizovatelé tento problém řeší, snaží se zřizovat 

nové, nebo obnovovat staré kapacity. Tento prvek má samozřejmě vliv na sociální 

politiku MÚ,  v souvislosti s výše uvedeným nedostatkem míst chce školy v regionu 

zachovat. 

Názor na důležitost PR v dnešní době je jednoznačný, toto tvrzení vyplyne také z mých 

výzkumů.    
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Co se týče cizinců, jejich příliv má podle dotazovaných vliv na demografickou křivku 

v ČR, na demografickou křivku v místních regionech spíše nikoli.  

 
4.4. Prostředky PR při komunikaci s rodiči - dotazníkové šetření u rodičů 

 

Při dotazníkovém šetření bylo rozdáno 29 dotazníků, vráceno 21  

Co Vás ovlivnilo při výběru mateřské školy 

Pro rodiče jsem použila dotazník, jehož vzor tvoří Přílohu 2. 

Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce: 

 

Co Vás ovlivnilo při výběru mateřské školy   spíše spíše   nedokážu 

  ANO ANO NE NE posoudit 

prostředí, kde se mateřská škola nachází, její 
umístění 17 3 1     

kvalifikované učitelky 12 7     2 

příjemný personál školy 13 7     1 

zprávy v místním tisku, např.Klíč 1 3 4 12 1 

osobnost ředitelky 12 4 1 3 1 

akce, které škola pořádá 3 9 3 4 2 

doporučení známé osoby 6 2   12 1 

vystupování školy na veřejnosti 3 2 6 7 3 

webové stránky školy  2 5 5 7 2 

vlastní zkušenost 10 4 1 4 2 

zaměření školy 5 5 3   1 
 
Při zhodnocení výsledků šetření jsem s v tomto případě zaměřila na významná čísla. Tyto 

výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu. 
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Co Vás ovlivnilo při výběru mateřské školy ANO

prostředí, kde se 
mateřská škola 

nachází, její umístění

kvalifikované učitelky

příjemný personál 
školy

zprávy v místním tisku, 
např.Klíč

osobnost ředitelky

akce, které škola 
pořádá

doporučení známé 
osoby

vystupování školy na 
veřejnosti

webové stránky školy 

vlastní zkušenost

zaměření školy

 

 

Podle výsledků dotazníkového šetření dávají rodiče přednost prostředí, ve kterém se 

škola nachází. Jsme malá dvoutřídní mateřská škola na okraji velkého sídliště, téměř 

sousedící s lesoparkem a Hostivařskou přehradou. Rodiče oceňují tiché, klidné a čisté 

prostředí bez dopravní frekvence.  

Není to ovšem velký rozdíl oproti dalším hodnotám, kterých si cením nejvíce, a to téměř 

vyrovnaně, příjemnému personálu školy, kvalifikovaným učitelkám a osobností ředitelky 

školy. Domnívám se, že tyto vysoké hodnoty jsou způsobeny také příjemným prostředím, 

vysokou kulturou školy a dobrým image školy. 

 

Z tohoto dotazníkového šetření vyplývá, že mnou jako ředitelkou školy kladen důraz na 

péči celého kolektivu o dobrou pověst školy se vyplatí, neboť ta je výsledkem 

každodenní mravenčí práce s dětmi, rodiči, veřejností – odráží se v komunikaci s lidmi. 

PR jako webové stránky, emailová komunikace, zprávy v tisku ustupují do pozadí, ale 

nesmí se podceňovat. O tomto jsem se přesvědčila v době letošního zápisu dětí do MŠ na 

příští školní rok. Bude zmíněno v závěru práce.  
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5. Potvrzení či vyvrácení hypotéz 

 

V předchozím jsem uvedla jistá tvrzení. Zde jsou uvedena souhrnně: 

TVRZENÍ 1 : 

Demografickou křivku na P11 ovlivňuje množství zde žijících cizinců. Tento trend se bude 

časem zvyšovat. 

TVRZENI  2 : 

Před rokem 1990 jako jediné komunikační prostředky existovaly dotazníky, telefon a 

osobní kontakt s lidmi. Vývoj moderních komunikačních prostředků ve školství nastal 

teprve koncem 90. let. Teprve s masovým nástupem internetu a rozvojem mobilních sítí 

po roce 2005 se může hovořit o plné dostupnosti těchto prostředků pro mateřské školství. 

TVRZENÍ 3 : 

Ve školství je patrný výrazný trend využívání moderních komunikačních technologií 

TVRZENÍ 4 : 

Z tabulky a grafu je zřejmé, že bez ohledu na cílovou skupinu se pro komunikaci nejvíce 

používá osobní kontakt, pak následují informace na vlastních www stránkách, 

elektronická pošta a telefon, velmi málo se používají dotazníky a SMS zprávy, stejně jako 

tištěná inzerce 

TVRZENÍ 5 

S rozvojem populace cizinců přicházejí nové metody PR, např. komunikace v cizím 

jazyce. 

TVRZENÍ 6 

Při komunikaci s okolím používají ředitelé škol moderní elektronickou komunikaci a 

osobní kontakt. Z toho vyplývá, že elektronická komunikace podporovaná osobním 

kontaktem se jeví jako  velmi výrazný trend. 

 

Z uvedeného vyvozuji následující závěry: 

 

Struktura prostředků PR se mění s dobou. Mění se komunikační prostředky, některé 

zcela zanikají, vznikají nové, ale zůstávají i některé původní osvědčené. 

To potvrzuje hypotézu č. 1 

 

Demografický vývoj v regionu má vliv na strukturu PR. Se změnou struktury 

obyvatelstva přicházejí nové metody pro komunikace, zejména s veřejností. 
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To potvrzuje hypotézu č. 2. 

 

Z dotazníku pro rodiče vyplynul závěr, že nikoli vedlejším a zájmovým aktivitám školy 

dávají rodiče přednost, nýbrž upřednostňují kvalitní a příjemný personál, jakož i 

vstřícné a odborné vedení školy. Tyto atributy jsou výsledkem komunikace školy a 

rodičů s okolní veřejností, protože dobrá i špatná pověst školy se šíří velmi rychle. 

To hypotézu č.3 nepotvrzuje.  

 

6. Závěr 

 

Průzkum byl zaměřen na prostředí MŠ uprostřed velké městské aglomerace. Jsem si 

vědoma toho, že pro přesnější formulaci hypotéz i jejich potvrzovacích argumentů, by 

bylo potřeba provést daleko důkladnější průzkum. Tím by však práce svým rozsahem 

zcela přesáhla rozsah, který bakalářská práce má mít. Domnívám se však, že účelem bylo 

naznačit směry průzkumu a zjištěné trendy.  

 

6.1. Využití bakalářské práce. 

Tato práce může posloužit jako vodítko pro další zpracování této problematiky.  

Může být zdrojem informací pro ředitelky mateřských škol, které všechny prostředky PR 

dosud nevyužívají. 

Může posloužit zřizovateli k vytvoření prognóz řízení škol vzhledem k očekávanému 

demografickému vývoji na uvedeném  sídlišti. 

 

6.2. Přínos pro sféru řízení 

V této práci si čtenář může najít mnoho podnětů k marketingovému řízení školy. Jsou zde 

popsány prostředky komunikace s veřejností, které vedou k udržení školy v regionu, dále 

které formy komunikace je dobré upřednostňovat, které komunikační prostředky ustupují 

do pozadí. Jak se vyvíjí demografická křivka a co z toho vyplývá do budoucna směrem 

k zvyšujícímu se počtu cizinců. 
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Poznámka na závěr. 

 

Důležitost PR v práci ředitele školy jsem si v letošním roce zkusila „na vlastní kůži“. 

Každoročně před zápisem dětí do mateřských škol aktivuje celý kolektiv naší školy 

všechny síly, abychom dali na veřejnost vědět, že existujeme, co a jak s dětmi děláme atd. 

Tedy PR. V loňském roce v březnu 2009 při zápise nových dětí do mateřských škol pro 

školní rok 2009/2010 chybělo na Jižním městě 460 míst. Přesto, že MČ Praha 11 rozšířila 

kapacity asi o polovinu, zůstal velký počet dětí neumístěných. 

Proto jsem v době letošního zápisu - vzhledem k tomu, že  jsem již věděla, jaké téma mojí 

závěrečné práce bude – úmyslně nedávala PR žádnou důležitost. „ Škola se nám naplní 

sama“, řekla jsem si, a celý kolektiv školy byl v klidu. Informace o termínu zápisu byla 

vyvěšena pouze v šatně školy a byla inzerována v místním tisku spolu s ostatními 

mateřskými školami. Jaké ale bylo naše překvapení, když první den zápisu přišli jen 

rodiče sourozenců a čekatelé na volná místa z loňského roku. Druhý den zápisu nepřišel 

nikdo. 

Naštěstí se ještě několik rodičů ozvalo emailem, protože sháněli pro svoje dítě 

logopedickou třídu, a tak  mi tento počet dětí bude pro příští rok stačit.  

Pro příští rok ano. Ale dál?  Opět musíme nasazovat všechny síly a neusínat na 

vavřínech. Doba se stále mění,  čehož důkazem je i moje bakalářská práce. 

 

                                  „Nestačí, že jste nejlepší, musí se o tom vědět“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 29. března 2010                                                                Božena Havlíková 
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8. Přílohy 

 

Příloha 1 – vzor dotazníku pro ředitelky mateřských škol 

     
 
 
 
 Vážené kolegyně, prosím o vyplnění následujícího dotazníku., který potřebuji     
 ke zpracování části mé bakalářské práce. Děkuji za Váš čas.Božena Havlíková,   
 studentka PF Praha, Internátní mateřská škola, Praha 4,Stachova 518.    
 Osobní mobil 602 14 50 60, email: info@msstachova.cz    
  ano někdy ne 
 Při komunikaci s rodi či používáte       
         
 osobní kontakt       
 tištěné dotazníky       
 telefonické dotazy       
 informace na svých www stránkách       
 SMS info zprávy       
 elektronickou poštu       
 inzerci v tištěných lokálních mediích       
         
 Při komunikaci se z řizovatelem používáte       
         
 osobní kontakt       
 Telefon       
 informaci na svých www stránkách       
 SMS info zprávy       
 elektronickou poštu       
         
 Při komunikaci s místní ZŠ používáte       
         
 osobní kontakt       
 Dotazníky       
 telefonické dotazy       
 informace na svých www stránkách       
 SMS info zprávy       
 elektronickou poštu       
         
 Při komunikaci s ve řejností používáte       
         
 osobní kontakt       
 Dotazníky       
 Telefon       
 informaci na svých www stránkách       
 SMS info zprávy       
 elektronickou poštu       
 inzerci v tištěných lokálních mediích       
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 Při komunikaci s jinými organizacemi používáte       
         
 osobní kontakt       
 Dotazníky       
 Telefon       
 informace na svých www stránkách       
 SMS info zprávy       
 elektronickou poštu       
 inzerci v tištěných lokálních mediích       
         
 Nejčastěji používáte následující komunika ční prost ředky       
         
 písemná forma       
 Telefon       
 SMS zprávy       
 Email       
         
 Následujcící otázky jsou technického charakteru:       
         
 Kolik máte pevných telefonních linek ve škole ?       
 Kolik máte služebních (nebo využívaných služebně) mobilů ?       
 Kolik členů personálu má přístup na internet ?       
 Kolik PC máte připojených k internetu ?       
 Máte vlastní www stránky ?       
 Máte vlastní doménu na internetu ?       
 Využíváte veřejný portál (Seznam, Atlas, místní úřad atd.) ?       
         
 Následující otázky, prosím, vyplnit dle vašeho osob ního názoru       
         
 Je  ve vašem regionu nedostatek míst v MŠ ?       
 Jsou PR důležité v dnešní době ?       
 Je dle vašeho názoru dobrá koncepce rozvoje školství vašeho zřizovatele ?       
 Řeší zřizovatel nedostatek míst v MŠ ?       
 Je politika MÚ v souladu s vaším názorem na udržení školy v regionu ?       
 Řeší sociální politika MÚ přebytek dětí a tím nedostatek míst v MŠ       
 Má příliv cizinců vliv na demografickou křivku ve vašem regionu ?       
 Má příliv cizinců vliv na demografickou křivku v ČR ?       
         
 Jako d ůležité PR považuiji:       
         
 komunikaci se zřizovatelem       
 komunikaci s rodiči       
 internetové stránky školy       
 komunikaci s veřejností       
 prezentaci školy na veřejnosti       
 logo školy       
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Příloha 2 – vzor dotazníku pro rodiče 

 

 

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku.      

       
Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby ředitelky.      

Děkuji, Božena Havlíková, ředitelka IMŠ      

      

Co Vás ovlivnilo p ři výb ěru mate řské školy   spíše spíše   nedokážu 
  ANO ANO NE NE posoudit 
prostředí, kde se mateřská škola nachází, její umístění           
        
kvalifikované učitelky           
        
příjemný personál školy           
        

zprávy v místním tisku, např.Klíč           
        
osobnost ředitelky           
        
akce, které škola pořádá           
        
doporučení známé osoby           
        
vystupování školy na veřejnosti           
        
www stránky školy            
        

vlastní zkušenost           

            
 


