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ABSTRAKT:

Závěrečná práce si klade za cíl zhodnotit marketingové strategie řízení vesnických škol 

v konkurenčním prostředí škol městských a obohatit je zkušenostmi řídících pracovníků, mými 

vlastními, stejně jako poznatky z odborné literatury, závěrečných prací SVPP a dostupnými 

výzkumy takovým způsobem, aby klasická vesnická škola byla schopna v tomto náročném 

konkurenčním boji obstát. 

Přínosem této práce je využití jejích závěrů jak řediteli vesnických škol, tak i jejich 

zřizovateli.
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AUTHOR: Mgr. Karin Šulcová
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ABSTRACT: 

The final thesis focuses on evaluating the marketing strategies of the village primary 

school management within the competitive background created by the town primary schools. 

One of the main points of the thesis is to enrich these strategies by means of executive directors’ 

as well as my own experience. Other sources of such enrichment are the study literature and the 

available research knowledge as well as the knowledge of the chief pedagogical executives’ final 

theses. In this respect, the marketing strategies should be posing a benefit for a classical village 

primary school to stand up to the challenging competitive struggle.

The benefit from the thesis consists in using its conclusions by the village school 

headmasters as well as the institutors.
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1 Úvod

Konkurenční prostředí je součástí mikroprostředí každé školy, neboť neustále se měnící 

trh školských služeb a s ním související změny ekonomických a demografických podmínek 

přímo determinují rozhodování jejich managementu zejména ve směru získávání zdrojů 

potřebných pro jejich rozvoj, existenci, případně přežití. Jedná se především o získávání žáků, 

kvalitních pedagogů, finančních prostředků mimo normativ a tolik důležité kladné hodnocení 

veřejností.

Síť základních škol především po roce 1989 poměrně dosti zhoustla, což bylo zapříčiněno 

zejména růstem počtu málotřídních základních škol v malých obcích, jejichž význam se zvláště 

v posledních letech jeví jako nepopiratelný. Tyto školy nejen že usnadňují docházku dětí 

z odlehlých a malých obcí, rovněž obnovují tradici školy jako centra kulturního, sportovního 

a společenského života, ale především budují kladný vztah dětí k lidem a místu, kde se narodily 

a kde žijí, k jeho historickým a kulturním tradicím.

Toto vše se děje v době, kdy opět zesilují politické tendence k rušení venkovských škol 

a tím k posílání dětí do vzdálenějších škol městských. Důvodem výše uvedených tendencí je 

ekonomická náročnost těchto škol způsobená jednak odlivem venkovské populace do měst, 

jednak nepříznivým demografickým vývojem. Bohužel jejich nezastupitelné místo v síti škol je 

do značné míry stále opomíjeno, nepochopeno, ba dokonce ignorováno, čímž se také do značné 

míry snižuje i jejich konkurenční síla.

Pokud chtějí vesnické školy zvažovat sílu konkurence a své postavení na trhu 

vzdělávacích služeb, musí vzít v úvahu celou řadu faktorů ovlivňujících rozhodování jejich 

potenciálních zákazníků a existující vnější bariéry, které jsou jimi jen velmi málo ovlivnitelné, 

ale mají do značné míry vliv na jejich konkurenceschopnost.

Jakou marketingovou (= konkurenční) strategii by měla vesnická škola volit, pokud chce 

uspět v konkurenčním prostředí městských škol? Je schopna získat nějaké konkurenční výhody 

a pokud ano, jaké? V čem spočívá její případná výjimečnost, její kvalita, která ji odlišuje od 

konkurence, a která může za určitých podmínek způsobit vyšší přitažlivost ze strany 

eventuálních zákazníků školy?

Téma této práce jsem zvolila ze dvou důvodů: v první řadě proto, že již pátým rokem 

jsem ředitelkou vesnické úplné základní školy a mateřské školy, tudíž jsem každodenně 

konfrontována s výše avizovanou skutečností konkurenčního boje. A v druhé řadě proto, že 

otázka tohoto na první pohled předem prohraného boje nebyla nejen dosud nikde uceleně 
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zpracována, ba dokonce je i velmi výrazně opomíjena ze strany MŠMT a vlády ČR. Oba tyto 

důvody mě vedly k obšírnějšímu zamyšlení nad tímto problémem, potažmo k zamyšlení nad 

smyslem venkovského školství a jeho „přežití“ v současné společnosti.

Výsledkem mého zamyšlení byla formulace cíle práce: na základě teoretických 

a dostupných poznatků, výzkumného šetření a vlastních zkušeností obohatit marketingovou 

strategii řízení vesnické školy v konkurenčním prostředí škol městských takovými poznatky 

a zkušenostmi, aby se stala praktickým návodem a především pomocníkem pro ředitele 

venkovských škol, a potažmo zřizovatele škol, jak obstát v nerovném boji a zabránit nejen 

zrušení školy, ale především degradaci života na vesnici a jejímu vylidňování.

Ve druhé kapitole mojí práce shrnuji teoretická východiska použitelná pro mé výzkumné 

šetření, jednak z odborné literatury a dalších dostupných zdrojů, a jednak z výzkumných šetření 

zabývajících se obdobnou problematikou. 

Na základě analýzy těchto východisek vyvozuji vlastní závěry, které ve třetí kapitole

identifikuji s cílem svého výzkumného šetření.

Čtvrtá kapitola shrnuje proces vlastního výzkumného šetření, dále se zabývá 

zpracováním dat, analýzou a interpretací výsledků. 

V páté kapitole celkově shrnuji všechna zjištění v souvislosti se splněním výzkumného 

cíle a verifikací hypotéz a popisuji možnosti využití informací z výzkumného šetření 

prostřednictvím zpracovaného manuálu pro ředitele vesnických škol.

Závěrečná kapitola klasifikuje celkový možný přínos práce pro oblast školského 

managementu ve výše jmenované problematice, doporučení pro řídící pracovníky a zřizovatele 

venkovských škol a možnosti jejího dalšího využití.

2 Teoretická východiska práce

Problematika marketingové strategie  řízení vesnické školy v konkurenčním prostředí 

škol městských zatím nebyla zpracována uceleným způsobem, ale řada autorů především 

závěrečných prací SVPP a prací bakalářských studia Školského managementu řeší tuto 

problematiku. Tyto práce se ovšem vždy zaměřují pouze na určitou problémovou skutečnost, a to 

především z vlastní praxe. Výzkumní pracovníci např. MŠMT, ÚIV pak mapují problematiku 

vesnického školství obecně, a to prvořadě pro účely statistik či dílčích zjištění. 

V následujících podkapitolách rozebírám jednak teoretická východiska z odborné 

literatury, výzkumné šetření mezi zřizovateli a řediteli vesnických škol v jednotlivých krajích 
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ČR, roli místních akčních skupin ve vzdělávání na vesnicích a nejnovější verzi přístupu MŠMT 

ČR ke koncepci regionálního školství a jejímu financování.

2.1 Teoretická východiska z odborné literatury

Pokles demografické křivky a z toho vyplývající snížení počtu žáků přicházejících na 

školy markantně zesilují konkurenci mezi  nimi. Zavedení nového způsobu financování škol 

podle počtu žáků vedlo ke vzniku tržního prostředí i ve vzdělávání. Praxe potvrzuje, že větší 

pravděpodobnost na úspěch mají školy, jejichž vedení i zaměstnanci jsou ochotni přijmout

zásady marketingového řízení školy.

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

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků školy efektivním způsobem zajišťujícím zároveň splnění 

cílů školy.“1

Úspěšnější jsou ty školy, které marketingovou strategii uplatňují na všech úrovních

a prostřednictvím všech pracovníků školy, od ředitele až po školníka, jsou v každodenním 

kontaktu se svými zákazníky: žáky, rodiči, veřejností a ostatními partnery. Mnoha prostředky 

ovlivňují jejich vztah a postoje ke škole, čímž vytváří předpoklady pro jejich dlouhodobou 

spokojenost se službami školy. 

Spokojenost vytvářející dobrou image školy, která společně s loajalitou zákazníků vede 

jednak k trvalému pokrytí finančních potřeb školy a k nižším nákladům spojeným se získáváním 

nových žáků, jednak k vybudování pevné sítě vztahů přinášejících škole cennou spolupráci 

s rodiči, praxí a veřejností. 

Na druhé straně vede malá spokojenost všech partnerů a zákazníků školy k nižší loajalitě, 

a ta posléze k horší spolupráci a všeobecně k horším výsledkům. Taková škola tedy ztrácí své 

zákazníky, kvalitu, dobrou image a v neposlední řadě i finanční zdroje.

Klasická koncepce školního marketingu se zaměřuje především na2:

o přizpůsobení studijní nabídky školy potřebám studentů,

o přiměřenou studijní zátěž kladenou na studenty,

o dodání vzdělávacích služeb školy ve správném místě a v dobrém edukačním 

prostředí,

o podporu služeb školy vhodnými nástroji propagačního mixu,

                                                
1 SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996, s. 16.
2 Tamtéž, s. 24.
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o vytvoření marketingově orientované organizační struktury školy.

Koncepce strategického marketingu vnáší do výše uvedené klasické koncepce 

prvky strategického přístupu k řízení školy3: 

o strategické plánování, kdy škola zajišťuje a definuje příležitosti a hrozby přicházející 

z vnějšího prostředí školy, dělá inventuru svých slabých a silných stránek a na 

základě zjištěných analýz formuluje svou strategii,

o intuici vedení a takový styl řízení školy, který zajišťuje rychlé reakce na 

nepředvídatelné změny ve vývoji,

o uplatňování relačního marketingu,

o vytvoření takové organizace a odpovídajícího školního klimatu, které vytvoří 

podmínky pro participaci odborníků jak ze školy, tak i ze vztahové sítě školy na 

marketingových aktivitách školy,

o soustavnou evaluaci aktivit školy zaměřenou na důkladnou vnitřní analýzu všech 

faktorů ovlivňujících další rozvoj školy.

Možnost ovlivnění chování konkurence školou existuje, ale je omezená. V každém

případě je rozhodování vedení školy determinováno aktivitami konkurence. Žádný ředitel školy 

si v současnosti nemůže dovolit konkurenci ignorovat. 

Školy si konkurují zejména v získání zdrojů potřebných pro jejich přežití a rozvoj. 

Jedná se především o:

o získávání žáků v žádoucím množství a kvalitě,

o získávání kvalitních pedagogů, ať již čerstvých absolventů vysokých škol, nebo 

zkušených učitelů,

o získávání finančních prostředků mimo normativ (grantů, přízně sponzorů, dotace 

z EU apod.),

o získávání kladné pozornosti a hodnocení veřejnosti.

Jakou konkurenční strategii může škola volit? To závisí především na dvou aspektech: 

konkurenčních výhodách školy a způsobu přijímání žáků. V konkurenčním prostředí vítězí ta 

škola, která získá proti svým konkurentům tzv. konkurenční výhodu.

                                                
3 SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996, s. 26.
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Ve snaze získat konkurenční výhodu může volit tyto cesty: volit takový vzdělávací 

program, který je pro žáky efektivnější, nebo svou vzdělávací nabídku kvalitativně diferencovat 

od nabídky konkurence. 

Většinou základní školy přijímají žáky bez limitujících faktorů, pouze školy s rozšířenou 

výukou některých předmětů, či s určitým zaměřením, si stanovují omezující podmínky pro 

přijetí. Strategie výjimečnosti je založena na získávání konkurenční výhody určitými kvalitami, 

které školu odlišují od konkurence. 

Další z cest, jak posílit konkurenční schopnost škol, je jejich slučování nebo vytváření 

tzv. spojenectví.

Z výše uvedených poznatků lze dovodit, že marketing má školám co nabídnout, jeho 

teorie shromažďuje nové přístupy a tržní prací ověřené postupy a vytváří tak spolehlivou 

základnu, na které je možné stavět plány školy a rozvíjet její aktivity.

„Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.“ Tento výrok 

B. Pascala je v dnešní době více než pravdivým, jelikož praxe ukazuje, že větší pravděpodobnost 

na úspěch mají školy, jejichž vedení i zaměstnanci jsou ochotni přijmout zásady marketingového 

řízení školy.

Pravdou je, že teorie školního marketingu je formulována obecně a je určena 

managementu škol bez rozdílů, tudíž nerozlišuje ve své podstatě zvláštnosti škol městských 

a vesnických. Pokud ano, zabývá se jimi pouze okrajově. V praxi však existuje řada limitujících 

faktorů, které znesnadňují naplňování teoretických zásad marketingového řízení, a to především 

v praxi škol vesnických. Snad nejzávažnější z nich a léty potvrzený je faktor silné setrvačnosti 

v chování zákazníků školy, především rodičovské veřejnosti, u které přetrvává stále větší důvěra 

ve školy městské. 

A proto, pokud chce vesnická škola v konkurenčním boji obstát, měla by volit takový 

přístup, který má marketingový základ, vychází z  potřeb zákazníků školy, efektivně alokuje své 

omezené zdroje, buduje síť kvalitních vztahů se všemi potenciálními zákazníky a partnery. 

A především volí takovou marketingovou strategii, která zdůrazňuje její specifické zvláštnosti, 

odlišnosti a výhody.

2.2 Výzkumné šetření mezi zřizovateli a řediteli vesnických škol

Učitelské noviny, ročník 113, č. 3 z 19.1.2010 uveřejnily velmi zajímavé výsledky 

celorepublikové ankety ČTK mezi řediteli a zřizovateli málotřídních škol, ze které vyplynulo, 

že obce stojí o zachování málotřídek i přes nízký počet žáků, i když pak často musejí doplácet 
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statisíce korun, aby školu se sloučenými třídami udržely. Ač je z ankety patrné, že vesnické 

školy mají řadu výhod, přesto v mnoha případech stále bojují s předsudky rodičů, že málotřídka 

nenabídne jejich potomkovi tolik, co velká škola ve městě. Některé obce s nižším zájmem 

rodičovské veřejnosti o služby školy přistoupily dokonce k finanční motivaci eventuálních 

zákazníků školy, jiné pak i přes zájem rodičů nemají peníze na její zvýšené výdaje.

V Pardubickém kraji tvoří málotřídky téměř polovinu všech základních škol. Řada obcí 

nemusí na své školy doplácet díky dostatečnému počtu žáků, ostatní své školy podporují, aby je 

nejen udržely, ale také zlepšily podmínky výuky.

Ve vesnicích v okolí Prahy je o málotřídky také zájem, neboť se tam v posledních letech 

hojně stěhují mladé rodiny.

Na jihu Čech bude podle starostů málotřídních škol v budoucnu ubývat, i když se je snaží 

obce za každou cenu udržet, ale rodiče většinou preferují velké školy v okolních městech.

Obce v Libereckém kraji se snaží nejmenší školy nerušit, i když za jejich udržení platí 

někdy obrovskou cenu.

Mnohé málotřídky v Moravskoslezském kraji každoročně bojují o přežití, a to i navzdory 

tomu, že rodiče dětí v malých obcích o ně stále mají zájem.

Jihomoravské obce vnímají své školy nejen jako vzdělávací zařízení, ale také jako oporu 

kulturního a společenského života. Jejich počet oproti minulému školnímu roku klesl ze 157 na 

155. Obce se zde většinou snaží podle svých možností školy podporovat.

Starostové obcí v Olomouckém kraji svorně tvrdí, že své školy chtějí zachovat za každou 

cenu, i když některé málotřídky navštěvuje málo dětí. Vedení některých obcí dokonce motivuje 

rodiče finančními bonusy, aby neodváželi své děti do městských škol.

A jaký je závěr tohoto celorepublikového šetření? 

Pro vesnické školy v podstatě příznivý: většina představitelů obcí republiky chápe 

nezastupitelný význam „své“ školy. Její absence totiž předznamenává postupnou likvidaci života 

na venkově, neboť škola je mnohdy posledním zprostředkovatelem kultury, škola na sebe váže 

dopravní obslužnost i zaměstnanost. Existence školy ve vsi bývá základním předpokladem pro 

příchod potenciálních mladých dosídlenců, kteří zejména jsou zárukou rozvoje venkova.

2.3 Role místních akčních skupin ve vzdělávání na vesnicích

Rozhodně dalším velmi zajímavým výstupem týkajícím se této problematiky je Zpráva 

z 3. celonárodního setkání platformy Duha pro venkov a vzniklé národní sítě pro venkov 
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s místními akčními skupinami v jednotlivých regionech ČR (MAS) na téma „Právo venkova na 

vzdělávání“ z 13.10.2005: „Venkovské školy představují stovky škol, které jsou nedílnou součástí 

celého školského systému a nemohou být opomenuty v zásadních materiálech schvalovaných 

kraji a vládou.“4 Těmito materiály je míněn v první řadě Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR zpracovaný MŠMT a schválený vládou ČR, který 

neobsahuje žádná stanoviska, natož jakýkoliv návrh řešení daného problému. Bohužel se řešení 

problémové existence základních škol na venkově neobjevuje ani v některých krajských 

dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy. 

Z tohoto setkání vzešly velmi zajímavé závěry, které ani dnes, téměř po 7-ti letech 

neztratily na své významnosti:

Jaká rizika přináší postupná likvidace školství na venkově?5

1. Degradace života obcí a venkova

2. Zvýšení vylidňování obcí a venkova

3. Snižování vzdělanosti venkovského obyvatelstva

4. Ztráta vztahu k místu - přerušení kontinuity tradic

5. Zhoršení sociální a zdravotní péče všech občanů

6. Ohrožení funkce rodiny

7. Větší nebezpečí patologických jevů u dětí 

8. Je nutno změnit způsob stanovení normativů pro venkovské školy s ohledem na 

venkovská specifika! 

Jaká je role – Místních akčních skupin (MAS) ve vzdělání?6

1. Monitoring vzdělávacích potřeb regionu 

2. Působením na krajské a státní orgány docílit změny jejich postojů k problémům 

vzdělávání na venkově

3. Přinášet finanční zdroje v rámci financování svých strategií pro rozvoj vzdělávání 

v regionu

4. Motivovat lidi pro větší identifikaci s místem kde žijí a k zodpovědnosti za své 

vzdělání

                                                
4 Duha pro venkov:  „Právo venkova na vzdělávání“. Informační centrum Lubenec, 13. 10. 2005.
5 Tamtéž.
6 Tamtéž.
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5. Společným postupem sítě MAS postavit hráz likvidaci všech typů venkovských škol

6. Společné prosazení využití prostředků EAFRD pro venkovské vzdělávání s cílem 

zvýšení kvality života na venkově

7. Podpora vzdělávání v oblasti tradičních řemesel

Závěry vyplývající z výzkumného šetření a role MAS

Ač venkov tvoří významnou součást naší společnosti, jak co do počtu obyvatel, tak i co 

do rozlohy území, i takřka po 7-ti letech od vzniku této zprávy trvá i nadále nízký zájem státních 

institucí i politických stran o jeho problematiku právě v oblasti školství. 

Péče o venkov je rozčleněná mezi několik ministerstev: MV, MZe, MMR, MŽP 

a částečně MŠMT, která spolu důsledně nespolupracují. Kraje o rozvoji venkova sice hovoří, 

mnohdy mají připraveny i své strategie, které však ty nejdůležitější problémy neřeší.

Skutečné potřeby venkova jako území (dosud) obydleného lidmi nejsou objektivně 

a pravidelně mapovány a není nastaven funkční způsob řízení venkova. Udržuje se nízká úroveň 

financování venkova (Zákon o rozpočtovém určení daní), existuje disproporce mezi obcemi 

a městy venkova ve vztahu k městům nad 25 000 obyvatel (rozpětí mezi obcemi a velkými 

městy se pohybuje v rozmezí od 3 000,- Kč do 22 000,- Kč na obyvatele).

Stanovené formy financování projektů postupně izolují obce a městečka od evropských 

zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl od větších měst tak nemají prostředky na kofinancování 

i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů. 

Venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně vzdělaným lidem, populace 

stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a venkov se vylidňuje.

Jedině partnerstvím všech, kteří na venkově žijí a působí, za následné podpory krajů, 

státu i Evropské unie je možné vytvořit základ prosperity nejenom venkova, ale i celého státu.

2.4 Nejnovější přístup MŠMT ČR ke koncepci a financování 

regionálního školství

Dne 3.5.2011 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválen 

materiál s názvem „Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství“.

Podstatou „reformy“ je přesun systému financování z financování „na žáka“ na financování „na 

optimálně naplněnou třídu“. „Optimálně“ naplněná třída pak představuje „optimální“ počet žáků, 

a to je dle tohoto materiálu 26. Pokud třída nedosáhne „optimálního“ naplnění, doplácí mzdy 

pedagogů zřizovatel. „I v současném systému financování platí princip spolufinancování ztráty 
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zřizovatelem, v němž má zřizovatel možnost provozovat školu s nižším počtem žáků, než stanoví 

příslušná vyhláška, doplatí-li škole chybějící mzdové náklady (tzv. peníze na chybějící žáky)“.7

U základní školy s oběma stupni je dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 4 odst. 1, o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, školy, s výjimkou škol 

uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu, tedy v tomto případě 

nedochází k doplácení zřizovatelem. 

Ač koncepční záměr nejednou zmiňuje „podporu malotřídních škol“, při uvažovaném 

počtu žáků ve třídě je tato koncepce pro řadu z nich likvidační. Jestliže dle platné vyhlášky je 

stanoven minimální počet žáků ve dvoutřídní škole s 1. stupněm 12 dětí na třídu, nový koncepční 

záměr ho zvyšuje na dvojnásobek. Nutností tedy bude buď další spojování ročníků, anebo 

v horším případě zrušení školy.

Samozřejmě nejvíce tímto progresivním postupem MŠMT budou ovlivněny právě 

vesnické školy v obcích do 3 000 obyvatel, a to právě v době, kdy mají přeplněné mateřské 

školy, díky kterým se po několikaletém demografickém propadu, mohly opět naplnit.

Z důvodů výše uvedených iniciovala dne 14.11.2011 Obec Velhartice a Základní škola 

Velhartice tzv. Velharticku výzvu adresovanou cca 600 základním školám a jejím zřizovatelům 

právě v obcích do 3 000 obyvatel. Za necelý měsíc se k této „Výzvě“ přihlásilo 123 obcí 

reprezentujících 100 000 obyvatel.

Rovněž zástupci 300 měst a obcí v Senátu ostře vystoupili proti plánovaným změnám ve 

financování škol podle naplněnosti tříd a chtějí vytvořit vlastní návrh reformy. Po veřejném 

slyšení na toto téma stínový ministr školství Marcel Chládek specifikoval hlavní problémy, které 

by nová reforma školství přinesla: likvidace malých škol a ohrožení venkova, anonymita velkých 

městských škol, nemožnost začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných, rušením škol se sníží přitažlivost obcí pro mladé rodiny, finanční problémy sociálně 

slabších rodin v důsledku dojíždění jejich dětí do vzdálenější školy a v neposlední řadě nutnost 

navrácení dotací z EU pro nesplnění udržitelnosti projektu.8

O skutečné podobě reformy a všech jejích důsledcích rozhodnou následující měsíce. Nyní 

můžeme jen doufat, že ve svém koncepčním záměru MŠMT zohlední fakt, že na venkov se 

stěhují mladé rodiny, které právě školu pokládají za základní vybavenost obce. A snad zohlední 

i negativní zkušenosti se zrušenými a nyní citelně chybějícími mateřskými školami, které 

                                                
7 LÖFFELMAN, J.: Velhartická výzva. Velhartice 14.11.2011.
8 Marcel CHLÁDEK : články a rozhovory [online]. 2012 [cit. 30.03.2012]. Dostupné z: <http://www.marcel-
chladek.cz/index.php/aktuality/727-reforma-zlikviduje-vesnicke-skoly-rika-marcel-chladek>.
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ukazují, že je třeba se nad tímto problémem zamýšlet s velkým místním i časovým nadhledem.

A snad Programové prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010: „Vláda i v rámci normativního 

financování podpoří možnost existence škol v malých obcích“ nebude pouze prázdnou 

proklamací.

3 Cíl výzkumného šetření a jeho návaznost na teoretická východiska

Cílem mojí práce je na základě teoretických a dostupných poznatků, provedených 

celostátních výzkumů, vlastního výzkumného šetření a vlastních zkušeností, vytvořit 

marketingovou strategii řízení vesnické školy v konkurenčním prostředí škol městských tak, aby 

se stala praktickým návodem a především pomocníkem pro ředitele vesnických škol, a potažmo 

zřizovatele škol, jak obstát v nerovném boji a zabránit nejen zrušení školy, ale především 

degradaci života na vesnici a jejímu vylidňování.

Při tvorbě marketingové strategie vycházím z dosavadních teoretických poznatků 

školního marketingu, především v oblasti marketingu strategického, relačního, konkurenční 

strategie a celkové strategie přijímání žáků.

Moje práce se také opírá o zjištění z celorepublikového šetření, závěry platformy Duha 

pro venkov, konkrétní názory představitelů škol a obcí v reakci na nový koncepční záměr 

MŠMT, které jasně ukazují nezastupitelný význam vesnických škol nejen jako vzdělávacích 

institucí, ale také jako většinou jediného zprostředkovatele kultury a společenského života, který 

na sebe váže dopravní obslužnost a zaměstnanost a je základním předpokladem pro příchod 

potenciálních mladých dosídlenců, kteří zejména jsou zárukou rozvoje venkova.

Mé vlastní zkušenosti potvrzují fakt, že školy na vesnicích budují v žácích kladný vztah 

k místu, kde se narodili nebo kde žijí, a to především uvědoměním si historie svého rodiště 

a jeho přírodních krás, stejně jako v poznání svého kulturního zakotvení. V opačném případě děti 

ztrácí vztah k místu, kde žijí, nezřídka ztrácí své kamarády, vazby na historické tradice a kulturní 

aktivity ve svém rodišti.

4 Proces přípravy a organizace výzkumu

Můj výzkum probíhal jako proces sestávající z pěti etap:

1. Definování výzkumného cíle, výzkumných problémů, hypotéz a výzkumných 

souborů

2. Informační příprava výzkumu

3. Výběr výzkumné metody a výzkumného nástroje
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4. Sběr a zpracování údajů

5. Interpretace a prezentace výsledků

4.1 Definování výzkumného cíle, výzkumných problémů, hypotéz 

a výzkumných souborů

4.1.1 Definování výzkumného cíle

Cílem mého výzkumu je získat relevantní podklady pro obohacení a ucelení

marketingové strategie řízení vesnické školy v konkurenčním prostředí škol městských tak, aby 

se stala praktickým návodem a především pomocníkem pro ředitele venkovských škol, 

a potažmo zřizovatele škol, jak obstát v nerovném boji a zabránit nejen zrušení školy, ale 

především degradaci života na vesnici a jejímu vylidňování.

Obrázek č. 1: Proces strategického plánování školy9

Obrázek č. 1 vyjadřuje proces strategického plánování školy se všemi nutnými atributy, 

bez nichž se tvorba žádné marketingové koncepce řízení nemůže obejít. Jedná se vlastně 

o vzájemně propojený celek, který by měl vždy v určitém časovém horizontu cirkulovat v kruhu 

tak, aby byla zaručena kvalita, pravidelná aktualizace a pravidelná zpětná vazba jednotlivých 

položek a především strategie jako celku.

                                                
9 SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996, s. 167.
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4.1.2 Definování výzkumných problémů

1. Jaké jsou reálné možnosti vesnické školy uspět v konkurenci škol městských,

a jak je ovlivňuje nízký zájem státních institucí a politických stran?

2. Do jaké míry může marketingová strategie ušitá na míru škole skutečně ovlivnit 

plnění jejích cílů a do jaké míry může pomoci uspět v konkurenčním boji 

s městskými školami?

4.1.3 Definování hypotéz

1. Vesnická škola může uspět v konkurenci škol městských pouze za předpokladu 

zvýšeného zájmu a podpory zřizovatele školy, státních institucí a politických 

stran.

2. Kvalitní marketingová strategie řízení školy ušitá na míru dané škole může 

významným způsobem pozitivně ovlivnit plnění cílů dané školy, a zároveň 

pomoci uspět v konkurenčním boji s městskými školami.

4.1.4 Definování výzkumných souborů

Pro svůj výzkum jsem vymezila základní soubor, který tvoří vesnické školy v obcích do 

2 000 obyvatel dvou  krajů České republiky, a to Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Jelikož se jedná o soubor kvantitativně obsáhlý, provedla jsem náhodný výběr subjektů 

ve smyslu matematické teorie pravděpodobnosti tak, aby relevantně reprezentoval základní 

soubor a vytvořila tak soubor výběrový o celkovém počtu 100 respondentů.

4.2 Informační příprava výzkumu

Tato část výzkumu mi  umožnila orientovat se v dané problematice, a to především 

studiem sekundárních pramenů, díky nimž jsem získala teoretické základy potřebné pro 

upřesnění výzkumného problému a vymezení základních pojmů, se kterými budu ve výzkumu 

pracovat. 

Rovněž studium primárních pramenů, ve kterých především autoři závěrečných prací 

SVPP zpracovávali vlastní empirická data, mi přineslo řadu obohacujících poznatků 

k jednotlivým částem mého výzkumu.

Mezi mé další informační zdroje patřily články z Učitelských novin, internetové zdroje, 

výzkumné šetření mezi zřizovateli a řediteli vesnických škol, výstupy celonárodního setkání 

platformy Duha pro venkov, rozhovory s řediteli vesnických škol, studium dokumentů vzniklých 
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v souvislosti se vznikem materiálu MŠMT „Koncepční záměr reformy systému financování 

regionálního školství“ ze dne 3.5.2011 a dalších.

4.3 Výběr výzkumné metody a výzkumného nástroje

Pro svůj výzkum jsem zvolila nejfrekventovanější a nejekonomičtější způsob zjišťování 

údajů u velkého počtu respondentů – dotazník. 

Jelikož žádný z dostupných již vytvořených výzkumných nástrojů nebyl pro můj výzkum 

dostatečně relevantní, vytvořila jsem si vlastní výzkumný nástroj (viz Příloha 1 – DOTAZNÍK 

PRO ŘEDITELE VESNICKÝCH ŠKOL), který je tvořen jednotlivými nutnými atributy kvalitní 

marketingové strategie řízení. 

Skládá se z 25 uzavřených a 5 otevřených otázek. Na uzavřené otázky číslo 1. - 25. 

odpovídali respondenti v pravém sloupci dotazníku dle zadané škály 1 – 5:

o 1 znamená - ano, na výborné úrovni, 

o 2 znamená - ano, na dobré úrovni, 

o 3 znamená - ano, na spíše horší úrovni,

o 4 znamená - ano, na velmi špatné úrovni, 

o 5 znamená – ne, na nevyhovující úrovni.

Na otevřené otázky 1.- 5. respondenti odpovídali celými větami., tedy měli velkou 

volnost u odpovědí bez omezování nucenými alternativami. Jejich nespornou výhodou je získání 

nových anebo neznámých údajů či informací.

Po vyhodnocení dotazníku by mělo být zřejmé, do jaké míry mohou oslovené vesnické 

školy prostřednictvím své marketingové strategie uspět v konkurenčním boji se školami 

městskými a případně, co mohou udělat proto, aby v konkurenčním prostředí se školami 

městskými skutečně obstály.

4.4 Sběr a zpracování údajů

Návratnost dotazníků byla poměrně vysoká – 80%, což přikládám faktu dobrého 

načasování právě v době, kdy se velmi diskutovala otázka materiálu MŠMT s názvem 

„Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství“, a tudíž řada zřizovatelů 

a ředitelů škol cítila přímo nutnost vyjádřit se k této otázce jakoukoliv formou.

Jelikož jsem měla k dispozici veškeré potřebné údaje, mohla jsem je v další etapě 

zpracovat, tedy uspořádat, shrnout a přehledně transponovat do tabulek a grafů. 
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Při vyhodnocování svého výzkumu jsem jak na uzavřené, tak i na otevřené otázky 

použila metodu kontingenční tabulky (viz Příloha 2 – TABULKA č. 1 – VYHODNOCENÍ 

DOTAZNÍKU PRO ŘEDITELE VESNICKÝCH ŠKOL – JMK, Příloha 3 – TABULKA č. 2 -

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO ŘEDITELE VESNICKÝCH ŠKOL - KV), která rychle 

kombinuje a porovnává velká množství dat prostřednictvím průměrných hodnot. Na jejím 

základě jsem vytvořila několik typů kontingenčních grafů, které jednak prezentují výsledek 

výzkumu jako celek, jednak ještě názorněji prezentují nejproblematičtější místa výzkumu.

4.5 Interpretace a prezentace výsledků

Na základě výsledků výzkumného šetření rozebírám jednotlivé části marketingové 

strategie řízení vesnické školy tak, jak po sobě následují v dotazníku pro ředitele vesnických 

škol. Nejdříve slovně komentuji výsledky, posléze k nim navrhuji doplňující či opravná opatření 

tak, aby výsledný efekt splňoval cíl mojí práce. Některé ze zvlášť významných výsledků 

doplňuji názornými kontingenčními grafy pro větší přehlednost.

4.5.1 Uzavřené otázky, interpretace zjištění

1. Škola má definované poslání. 

Hodnota 1,6 (JMK 1,575; KV 1,625) patří mezi vyšší průměrné hodnoty, což jistě odráží 

fakt, že management sledovaného vzorku vesnických škol má základní představu o tom, kam 

jejich škola směřuje a jaká je její budoucnost jako vzdělávací instituce.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Jelikož je poslání školy prohlášením trvalého charakteru a poskytuje pohled na 

současné a budoucí aktivity školy, na její hodnoty a především na to, co ji odlišuje od 

jejích konkurentů, nesmí být formulováno vágně, úzce, anebo naopak příliš široce, 

poněvadž by se mohlo stát formálním a neúčinným, ba dokonce nesrozumitelným. 

2. Nemělo by být představou pouze managementu školy, ale také jejího pedagogického 

sboru a potažmo všech zaměstnanců. 

3. Praxe ukazuje, že by formulace poslání měla být v první řadě zaměřena směrem 

k okruhu potenciálních zákazníků školy a v řadě druhé by měla identifikovat její 

filosofii a přednosti vzdělávacího a výchovného programu školy.10

                                                
10 SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996, s. 176.
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4. Je důležité, aby poslání školy bylo prezentováno ve všech stěžejních dokumentech, 

stejně jako v informačních letácích a brožurách tak, aby potenciální zákazníci školy 

s ním byli seznámeni (např. Základní škola Bohdalice je „Školou spokojených dětí“ 

s důsledně individuálním přístupem ke každému z nich. Jejím cílem je poskytovat co 

nejkvalitnější vzdělání založené na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních 

potřeb, možností a zájmů každého žáka, včetně žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami. Splnění tohoto cíle garantuje profesionální tým pedagogických pracovníků 

a důsledná spolupráce s rodičovskou veřejností, založená na vzájemné vstřícnosti 

a otevřenosti.).

2. Škola má konkretizované dlouhodobé a krátkodobé cíle.

Hodnota 1,575 (JMK 1,65; KV 1,5) patří mezi vyšší průměrné hodnoty, což je opět 

projevem úrovně strategických dovedností managementu sledovaného vzorku vesnických škol, 

neboť dlouhodobé cíle konzistentní s posláním organizace jsou velmi důležitým předpokladem 

usměrňování aktivit vedoucích k naplnění poslání. 

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Praxe potvrzuje nutnost stanovení dlouhodobých cílů skutečně reálných, které budou 

výsledkem diskuse co největšího okruhu zainteresovaných: zaměstnanců školy, 

rodičů, rady školy, zřizovatele; jelikož pouze při vzájemné shodě a především 

podpoře jednotlivých zúčastněných partnerů lze dosáhnout optimálních výsledků při 

jejich naplňování.

2. Z dlouhodobých cílů pak vyplývají cíle krátkodobé, jejichž plnění musí být nutně 

systematicky monitorováno (prostřednictvím dotazníků, řízených rozhovorů se 

zúčastněnými partnery), kvantifikováno a evaluováno.11

3. Vedení školy definuje příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí.

Hodnota 1,6625 (JMK 1,7; KV 1,625) patří mezi vyšší průměrné hodnoty, čímž 

podtrhuje pochopení důležitosti identifikace příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí pro vedení 

vesnických škol, potažmo pro volbu odpovídající marketingové strategie.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

                                                
11 SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996,  s. 179.
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Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Ohrožení, tedy nežádoucí vlivy z vnějšího prostředí, nutně vedou v případě absence 

protiopatření buď ke stagnaci, postupnému úpadku, ba dokonce i k zániku školy. 

Proto je jejich definování nezbytně nutné, a to i v případě škol v současné době 

úspěšných a žádaných, neboť žádná z nich nemá a nemůže mít v současném rychle se 

vyvíjejícím světě záruku udržitelnosti tohoto stavu, jelikož definice příležitostí, tedy 

příznivých vlivů pro budoucnost školy, může znamenat velmi důležitou možnost 

získání konkurenční výhody.

4. Vedení školy analyzuje silné a slabé stránky školy.

Hodnota 1,55 (JMK 1,6; KV 1,5) patří mezi vyšší průměrné hodnoty a dokazuje vysokou 

profesionální úroveň managementu dnešních vesnických škol, který chápe nutnost analýzy 

existujících trendů v mikro a makroprostředí, stejně jako analýzu vnitřního prostředí školy, 

jelikož na jejím základě pak definuje své představy o budoucnosti své vzdělávací instituce.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Situační analýza je logickým zahájením každé plánovací činnosti. Měla by podchytit 

všechny rozhodující vlivy, které vytvářejí podmínky pro činnost, fungování 

a výkonnost školy a včasně zvážit nebezpečí (či příležitosti) vyplývající z existujících 

trendů v politickém, ekonomickém, demografickém, technologickém a sociálním 

vývoji prostředí školy, a posléze přijmout odpovídající strategii.12

2. Úspěšnost školy závisí také na správném odhadu budoucích změn. V praxi se asi 

nejvíce aplikuje systém sestavení několika alternativních možností budoucího vývoje 

a ke každé takové variantě pak vedení školy přijme adekvátní marketingové 

rozhodnutí.

5. Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii.

Hodnota 1,5875 (JMK 1,525; KV 1,65) patří k vyšším průměrným hodnotám a reflektuje

úroveň strategických dovedností managementu sledovaného vzorku vesnických škol.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

                                                
12 SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996, s. 168.
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Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Na základě provedených analýz a stanovených cílů formuluje management zásadní 

rozhodnutí - strategii školy - ve vztahu k cílovému trhu školy, konkurenci a k nim se 

vztahujícím částem marketingového mixu (vzdělávací program školy, cena 

poskytované služby, distribuce vzdělávacího programu, komunikace, lidé). 

2. Při formulování vhodné strategie je vždy nutné zvážit i míru rizika, kterou s sebou 

přináší.

3. Formulace strategie je základním kamenem celého procesu, na nějž pak musí 

navazovat její realizace a soustavná zpětná vazba, z níž pak vyplývají možné úpravy, 

změny a přehodnocení dosavadní strategie.13

6. Vedení školy dokáže rychle reagovat na změny ve vývoji školských služeb 

a v konkurenčním prostředí. 

Hodnota 2,0626 (JMK 2,025; KV 2,1) patří ke středně vysokým průměrným hodnotám, 

což můžeme chápat jako mírně laxnější reakci vedení vesnických škol na změny ve vývoji 

školských služeb, stejně jako mírně pomalejší reakci na změny v konkurenčním prostředí. Tato 

středně vysoká hodnota se může zdát nepatrně překvapivou po předešlých vyšších hodnotách 

a na první pohled nekoresponduje s výše prokázanou připraveností managementu na tvorbu 

kvalitní marketingové strategie. 

Tato hodnota odpovídá dobré úrovni hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

Říká se, že jen škola, která pružně reaguje na změny v prostředí, může být vynikající, 

ovšem je nutné k tomuto tvrzení dodat: pouze taková škola, která má k rychlé reakci veškeré 

podmínky a to především finanční. A bohužel, pokud hovoříme o řadě malých vesnických škol, 

nejsou tyto podmínky zcela dostačující.

1. Přesto je možné za společné součinnosti ředitele školy a představitelů obce tyto 

podmínky upravit na žádoucí úroveň. Ovšem ze strany ředitele to znamená účast 

nejen na veřejném, ale i politickém životě obce, účast na zastupitelstvech a neustálé 

objasňování důležitosti existence vzdělávací instituce pro život na vesnici.

                                                
13 KOMÁRKOVÁ, I.: Marketingové řízení málotřídní školy – šance na její zachování. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, 2008. Závěrečná práce SVPP.
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2. Novým fenoménem dnešní doby je existence místních akčních skupin, které se již 

několik let profilují právě na venkově a jejich členy mohou být nejen jednotlivé obce 

a obecní organizace, ale i příspěvkové organizace. Tyto místní akční skupiny –

MASky – poskytují v rámci Programu Rozvoj venkova 2007 - 2013 dotace na 

projekty všem zainteresovaným subjektům v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

venkova, samozřejmě na základě předem daných kritérií. Tedy škola jako člen této 

skupiny, anebo škola pod záštitou obce jako člena této skupiny, může získat finanční 

prostředky, které jí tak chybí.

3. Podstatnou pomocí se v těchto letech jeví dostupnost dotací z operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU – peníze školám“, na které může 

„dosáhnout“ opravdu každá škola, jde jen o to, aby zpracovala co nejkvalitnější 

projektový záměr, který bude co nejlépe vyhovovat jejím strategickým záměrům, 

a díky němuž může pružně reagovat na změny ve vývoji školských služeb. 

4. Nejsou to jen finance, díky nimž můžeme reagovat na změny na trhu školských 

služeb ve formě nákupu nejmodernější ICT techniky a rozmanitých vzdělávacích 

pomůcek, ale je to především naše „know - how“, naše schopnost vidět dopředu 

a „dále“, kterou je nutné podpořit studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky, 

průběžným samostudiem nejnovějších tendencí ve školství, monitorováním odborné 

literatury a časopisů, vzdělávacích akcí a seminářů apod. 

5. Jako jedno z nejpodstatnějších se jeví neustálé a průběžné sledování a monitorování 

konkurenčních škol ve všech jejich aktivitách a činnostech, a rovněž soustavné 

monitorování případných změn potřeb a chování zákazníků naší školy.

7. Vedení školy uplatňuje prvky relačního marketingu: buduje síť vztahů se 

zákazníky, partnery školy a veřejností. 

Hodnota 1,9875 (JMK 2,05; KV 1,925) patří ke středně vysokým průměrným hodnotám, 

tudíž je patrné, že většina ředitelů škol nepodceňuje význam budování vztahových sítí, a to jak 

uvnitř školy, tak i mezi školou a jejím okolím. 

Management škol vstupuje do vzájemných vztahů a kontaktů především z důvodů 

motivovaných a vyplývajících z plnění cílů školy a jejího poslání. Každý takový vztah obsahuje 

určité motivy a určité závazky, má jistý charakter a evidentní význam. 
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Vedení školy často vstupuje do kontaktů s lidmi, či organizacemi, se kterými společnou 

řeč nikdy nenalezne, anebo nalezne, ovšem díky absenci nutných podmínek nelze uskutečnit 

společný zájem, což je problém právě mnoha malých vesnických škol. 

Tato hodnota odpovídá dobré úrovni hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Síť vztahů se zákazníky školy musí být prioritou každého ředitele, a to především 

vztahy s rodiči potenciálních žáků. Pokud je škola právním subjektem sloučené 

základní a mateřské školy, má možnost této „konkurenční výhody“ využít ve svůj 

prospěch, a to už v době, kdy děti navštěvují mateřskou školu. 

2. Ředitelé sloučených škol mají možnost vzájemně propojit školní vzdělávací programy 

tak, aby přinesly oběma školám zvýšení jejich kvality a následně podchytily děti 

mateřské školy a hlavně jejich rodiče pro plynulý přechod do místní základní školy. 

Toto propojení ŠVP se děje jednak cestou:

o vzdělávací nabídky (např. učení se jazyku u dětí předškolního věku, učitel ZŠ 

dochází do MŠ, společné projekty např. Zdravá škola, ochrana životního 

prostředí, prevence sociálně patologických jevů apod.), 

o jednak cestou zájmových aktivit vyplývajících z místního prostředí a historie 

(kroužky ochránců přírody, regionální kroužky), 

o jednak cestou společných prezentačních, kulturních a sportovních akcí (dětský 

karneval, návštěvy divadelních představení, společné sportování, společné oslavy 

svátků a vesnických tradic, akademie na závěr školního roku apod.), 

o a také cestou akcí pořádaných základní školou a jejími žáky pro děti mateřské 

školy (např. divadelní představení v režii žáků ZŠ, zábavná olympiáda 

organizovaná žáky školy atd.).

3. A k těmto důležitým akcím již neodmyslitelně patří akce spojené se zápisem dětí do 

1. ročníku. Asi nejdůležitějšími pro úspěšné získání předškoláků a jejich rodičů pro 

ZŠ je pořádání předzápisových lekcí a posléze i pozápisových lekcí. Nejen, že díky 

nim a hlavně účasti budoucích prvňáčků zjistíme, zda naše dlouhodobé snažení nese 

své ovoce, ale hlavně poskytneme svým budoucím zákazníkům určitý nadstandard, 

který běžně všechny školy neposkytují, a to hovořím i o městských.

4. Velmi podstatné je budování vztahů s okolními mateřskými školami, a to rovněž výše 

jmenovanými formami, díky nimž zapojíme děti do života naší školy a ony tak získají 
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nové, zajímavé a hlavně pozitivní zkušenosti s ní a budou se do ní těšit (akce typu Hra 

na školáky, Těšíme se do školy, akce sportovního charakteru, Dny otevřených dveří 

se zábavným odpolednem, předzápisové lekce apod.).

5. V dnešní době existuje řada tzv. komunitních škol, které jsou součástí Národní sítě 

vesnických komunitních škol. Jejich účelem je organizovat vzdělávací semináře 

a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání občanů obce, a tím naplnit své hlavní 

poslání, kterým je rozvoj obce. I tímto způsobem se může vesnická škola stát 

přitažlivější pro své zákazníky.

6. Velmi významným partnerem školy se může stát Místní akční skupina v daném 

regionu, jako člen Národní sítě Místních akčních skupin ČR (MAS), která je 

dobrovolným sdružením samostatných a nezávislých neziskových organizací. Jejím 

členem se může stát i základní či mateřská škola. Posláním Národní sítě MAS je 

podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje 

venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím setrvalého 

a integrovaného místního rozvoje a pomocí metody LEADER spolupracovat s dalšími 

zeměmi, např. i cestou poskytnutých dotací z EU.

7. Velmi důležité je budování sítě vztahů s dalšími partnery školy, jistě v první řadě 

s místním zastupitelstvem, místními organizacemi a spolky a veřejností obce, ve 

druhé řadě pak s eventuálními sponzory. Vztahy s představiteli obce byly popsány 

výše. Vztahy s eventuálními sponzory a veřejností budou popsány níže.

8. Vedení školy provádí soustavnou evaluaci aktivit školy zaměřenou na 

důkladnou vnitřní analýzu všech faktorů ovlivňujících další rozvoj školy.

Hodnota 1,9875 (JMK 1,975; KV 2,0) je středně vysokou průměrnou hodnotou, tedy 

soustavná evaluace probíhá na kvalitativně dobré úrovni. 

Soustavná evaluace aktivit školy, zaměřená na důkladnou vnitřní analýzu všech faktorů 

ovlivňujících další rozvoj, je časově velmi náročným procesem. Opravdu precizně a hlavně zcela 

objektivně ho může zvládnout pouze vícečlenný management školy s jasně rozdělenými 

kompetencemi směrovanými na vyhodnocení komplexních aktivit školy, tj. všech aktivit řízení 

školy včetně komplexního hodnocení kvality jejího vzdělávacího programu. 

Tato hodnota odpovídá dobré úrovni hodnotící škály.
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Návrh řešení pro marketingovou strategii:

Ve vedení obvyklé malé vesnické školy bývá převážně jeden člověk, těžko může tedy 

provádět soustavnou evaluaci, neboť je zahlcen mnohem větším množstvím úkolů než ředitelé 

velkých škol disponující více početným managementem. A pokud, připusťme, ředitel vesnické 

školy opravdu soustavně evaluuje, lze předpokládat, že jeho hodnocení bude oscilovat někde na 

pomezí objektivního a subjektivního. 

1. Tedy jednou z možností je pověření tímto úkolem dalšího pedagogického pracovníka, 

proškoleného ředitelem, čímž se zvyšuje objektivita výsledků hodnocení.

2. Další možností soustavné evaluace pro ředitele malé vesnické školy mohou být 

předpřipravené dotazníky směrem k hodnocenému faktoru, jejichž příprava sice 

zabere mnoho času, ale následně v dalším hodnotícím období čas ušetří (např. projekt 

Cesta ke kvalitě, který je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního 

hodnocení). 

9. Vedení školy používá k propagaci školy a podpoře jejích služeb vhodné 

nástroje marketingového mixu.

Hodnota 2,1875 (JMK 2,025; KV 2,35) patří k nižším průměrným hodnotám, tudíž je 

patrné, že vesnické školy vyvíjí spíše méně aktivit směřujících k lepšímu uspokojení přání 

a potřeb svých zákazníků a splnění cílů své školy.

Šíře a kvalita nabídky školy je jedním z důležitých faktorů pro tržní umístění školy ve 

vztahu ke konkurenci a pro určení zájmu zákazníků o její služby.

Tato hodnota odpovídá dobré až mírně horší úrovni hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Poskytování vzdělávacích služeb je dlouhodobým procesem se specifickými 

požadavky na uplatňování jednak tradičních 4 P marketingu i tzv. vnitřního

marketingu (motivování a práce s učiteli a zaměstnanci školy) a interaktivního

marketingu (profesionalita při styku se zákazníky školy, otevřenost školy, vstřícnost 

vůči všem zákazníkům, přístup k rodičům jako k partnerům).

2. Při uplatňování vnitřního marketingu v běžné praxi malé vesnické školy především 

v oblasti motivace zaměstnanců školy, musí nutně každý ředitel uplatnit své 

„manažerské mistrovství“ a propracovaný a promyšlený systém náboru eventuálních 

zaměstnanců školy, neboť finanční prostředky na nenárokové složky jeho 
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zaměstnanců jsou ve většině případů více než omezené. I tak má ředitel určité 

možnosti:

o Získat kvalitní zaměstnance, kteří budou pracovat nad rámec své pracovní doby 

i bez nároku na odměnu, což je v současné době krize dost dobře možné.

o Získat kvalitní zaměstnance z okolí školy, kteří z loajality ke škole a regionu 

budou vděčni za toto pracovní místo.

o Získat kvalitní zaměstnance z městských škol, kteří chtějí pracovat „v klidu“ 

a zabývat se vzděláváním, ne pouze výchovou, jak tomu mnohdy bývá 

v přeplněných městských třídních kolektivech. Budou spokojeni v málo

početných třídách a klidném prostředí a nebudou vyžadovat zvláštní odměny za 

svou práci.

o Získat kvalitní zaměstnance, kteří odměnu požadují, tedy musí ředitel vejít 

v jednání se zřizovatelem a získat pro tyto zaměstnance finance na dodotování 

jejich nenárokových složek (popřípadě využije ředitel dotací z EU na ohodnocení 

nadstandardních aktivit učitele).

3. Motivace zaměstnanců školy může být realizovaná rovněž formou neformálních 

setkávání (posezení se zaměstnanci školy a bývalými zaměstnanci u příležitosti Dne 

učitelů, na konci školního roku), prostřednictvím společně organizovaných 

sportovních, kulturních a společenských akcí apod.

4. Žáci, rodiče a ostatní partneři školy posuzují kvalitu školou poskytovaných služeb 

nejen z hlediska výsledku, ale i z hlediska důvěry v toho, kdo tuto službu poskytuje, 

což je velmi podstatný fakt, na který musí management školy vždy brát zřetel. 

A jelikož z praxe víme, že „důvěra se získává velmi dlouho, ale velmi rychle se 

ztrácí“, musí mít tento fakt ředitel vesnické školy neustále na zřeteli, zvláště pak 

proto, že specifikum venkova s celovesnickými takřka rodinnými vztahy má své 

zvláštnosti, které je nutné brát v úvahu (rychlost šíření nepřesných informací 

a pomluv).

10. Vedení školy věnuje odpovídající pozornost rozvoji a pěstování kultury 

školy.

Hodnota 1,475 (JMK 1,475; KV 1,475) patří k nejvyšším průměrným hodnotám 

a potvrzuje již léty ověřený fakt, že kultura a mezilidské vztahy na vesnické škole mají díky 

specifickému charakteru prostředí vysoký standard.
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Pokud je kultura školy konstruktivní a je vytvořený kvalitní nadindividuální systém 

hodnot a norem, pak jejich společné sdílení přináší prospěch jak žákům, tak jejich rodičům. 

Aby celý systém školy mohl fungovat efektivně a mohl se dále rozvíjet, musí mezi 

organizačním sociálním systémem (kultura školy a mezilidské vztahy) existovat shoda. 

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Je třeba dobře propracovat způsob, jakým škola rozděluje úkoly vyplývající z jejího 

poslání mezi jednotlivé skupiny pracovníků a koordinovat jejich činnost.

2. V případě vesnické školy, která se léta potýká s úbytkem žáků, se jeví jako 

nejvhodnější takový model, který je charakterizován prolínáním byrokratického 

(vertikální linie řízení, přesné definování pravidel, náplně práce, postupů a žádoucích 

výstupů) a organického typu organizace (zdůraznění lidského faktoru, osobní 

zodpovědnost a zainteresovanost, autorita vycházející z osobních a profesionálních 

kvalit pracovníků školy, obsah komunikace založený na kolegialitě) s prvky zaměření 

se na schopnosti, možnosti, vědomosti a individuální potřeby žáků a z toho 

vyplývající jejich diferenciaci.  

11. Klima školy je charakterizováno činorodostí, loajálností, vzájemnou 

důvěrou, soudržností a příjemnou atmosférou.

Hodnota 1,3125 (JMK 1,375; KV 1,25) patří k nejvyšším průměrným hodnotám 

a potvrzuje výše jmenovanou skutečnost.

Rozhodujícími faktory, které vytvářejí a ovlivňují klima školy, jsou její kultura, kvalita 

managementu a systém mezilidských vztahů, z nichž následně vyplývá kvalita vnitřního 

prostředí školy, která zase přímo ovlivňuje vnímanou kvalitu práce vzdělávací instituce. 

Praxí je ověřeno, že v menším kolektivu lidí bývá také klima školy příznivější, 

činorodější, klidnější a pohodovější, zkrátka zdravější, což je dáno vyšší loajalitou ke škole 

vyplývající z vyšší snahy o plnění cílů školy a taktéž snahou o udržení si takovéhoto pracovního 

místa, což je opět dalším předpokladem pro zachování vesnického školství. 

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Ač praxe potvrzuje příznivé klima u většiny malých vesnických škol, je nutné na něm 

i nadále pracovat a dělat vše pro jeho zachování. Velmi důležitá je podpora kvality 
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mezilidských vztahů cestou neformálních schůzek a akcí se zaměstnanci školy, ke 

kterým mohou patřit společné oslavy narozenin, posezení na začátku školního roku, 

ke Dni učitelů, společné rozloučení na konci školního roku, organizování návštěv 

divadel, exkurzí a zájezdů i s rodinnými příslušníky, účast na akcích pořádaných obcí, 

společná účast na školním plese apod.

2. Mezi známky „manažerského mistrovství“ jistě patří empatické chování ředitele školy 

vůči jeho zaměstnancům, individuální rozhovory v jejich tíživých situacích, možná 

pomoc nebo rada ze strany ředitele. Toto chování ředitele pak bývá nezřídka 

odměněno důvěrou jeho zaměstnanců a jejich ještě větší loajalitou ke škole.

12. Ve škole jsou jasně rozděleny pravomoci a odpovědnost jednotlivých 

zaměstnanců.

Hodnota 1,375 (JMK 1,45; KV 1,3) patří k nejvyšším průměrným hodnotám a reflektuje 

nutnost delegování pravomocí a odpovědnosti na jednotlivé zaměstnance vesnických škol.

Na vesnických školách je běžnou praxí, že jednotliví pedagogové mají odpovědnost širší, 

což je dáno nízkým počtem členů pedagogického sboru. Důsledkem toho je nesporně jejich větší 

zatížení, ale také jejich větší všestrannost, a tedy i využitelnost.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Pokud ředitel vybírá pro svou školu takové zaměstnance, kteří mají zájem na ní 

pracovat, není toto zatížení pro ně nikterak limitující, ba dokonce velmi často pracují 

i nad rámec své pracovní doby bez nároku na odměnu. 

2. V tomto směru je nesmírně důležitý individuální pohovor ředitele školy 

s eventuálním budoucím zaměstnancem a jeho reálné odhadnutí vhodnosti a přínosu 

tohoto zaměstnance pro práci na malé vesnické škole. Různorodost možností při 

náboru takových zaměstnanců je popsána výše.

13. Pedagogičtí pracovníci používají ve výchovně-vzdělávacím procesu 

moderní a inovativní metody, formy a postupy práce.

Hodnota 1,65 (JMK 1,65; 1,65 KV) patří k vyšším průměrným hodnotám a odráží smysl 

pedagogů pro vše nové, pro inovování výchovně - vzdělávacího procesu, stejně jako o zavádění 

nových metod, forem a postupů práce.
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Současné možnosti vesnických pedagogů účastnit se DVPP jsou většinou nižší, než jejich 

kolegů z velkých městských škol (nízká zastupitelnost pedagoga na malé škole, nižší finanční 

prostředky). Přesto považují další vzdělávání za velmi významné, jelikož je jedním 

z předpokladů uspět v konkurenci větších škol. 

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Dobrý ředitel vesnické školy proto umožňuje členům svého sboru dále se vzdělávat 

prostřednictvím akreditovaných kurzů, i když pouze do výše omezených finančních 

prostředků. Důležité je správné nastavení směrnice o DVPP a určení priorit pro daný 

školní rok nebo období. 

2. V současné době je množství projektů zaměřených na DVPP hrazených z peněz EU, 

čehož musí management vesnických škol využívat v první řadě.

3. Další možností je samostudium odborné literatury a společné seznamování celého 

týmu s nastudovanými novinkami, anebo společné hospitace u pedagoga, který se 

nějakého školení účastnil, případně nastudoval zajímavé metody práce v odborné 

literatuře.

14. Vzdělávací nabídka školy je přizpůsobena potřebám žáků a přání 

rodičů.

Hodnota 1,575 (JMK 1,475; 1,675 KV) patří mezi vyšší průměrné hodnoty a svědčí 

o přizpůsobování organizace výchovy a vzdělávání žákům podle jejich potřeb a možností, 

potažmo podle přání jejich rodičů.

Tato vysoká adaptabilita vesnických škol je dána především tím, že nižší počet žáků 

umožňuje výrazně snazší a objektivnější identifikaci jejich potřeb a možností, následně pak 

jejich úspěšné naplňování. 

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Díky neustálé komunikaci a týmové spolupráci méně početného pedagogického 

sboru, sedícího většinou ve společné sborovně, pak nesporně dochází k nadstandardně 

komplexnímu pohledu na každého žáka. Učitelé pracují se žáky nejen v době 

vyučování, v zájmových kroužcích a na mimoškolních akcích školy, ale také se s nimi 

účastní veřejného života obce. Což je ideál, který může škola svým žákům nabízet.
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2. Menší vesnické školy dávají svým žákům možnost maximálního využití jejich 

potenciálu, což se projevuje ve vynikajících výsledcích v práci se žáky se SVP 

a hlavně s žáky integrovanými.

3. Vesnické školy s malým počtem dětí ve třídě jsou ideálním vzdělávacím zařízením 

pro děti psychicky nestabilní, děti ze sociálně slabých poměrů, děti z rozvrácených 

rodin a děti cizích státních příslušníků, jak z EU, tak i mimo EU (např. azylanti).

Těmto dětem je totiž škola schopna poskytnout maximální servis ve všech oblastech, 

díky kterému se pak tyto děti mnohem lépe adaptují a dosahují mnohem lepších 

výsledků.

15. Psychosociální podmínky ve škole, především prevence sociálně 

patologických jevů jsou na velmi dobré úrovni.

Hodnota 1,4375 (JMK 1,425; KV 1,45) patří k nejvyšším průměrným hodnotám a opět 

odráží přednost vesnické školy v tomto směru, která plyne z nižšího počtu žáků.

Menší vesnické školy jsou již tradičně nazývány školami „rodinného typu“, který je více 

než přesně charakterizuje. Všichni se společně velmi dobře znají, tedy neexistuje naprosto žádná 

anonymita ve vztazích. Tomu jistě napomáhá maximální sepětí školy se životem obce, jak po 

stránce vzdělávací a výchovné, tak po stránce kulturní, neboť škola v obci je centrem 

společenského života.

Individuální přístup ke každému žákovi, přátelštější klima a široké spektrum akcí 

souvisejících s výukou a množství mimoškolních prezentačních akcí a aktivit setkávajících se 

s velkým ohlasem u veřejnosti regionu, je nesporně dalším důležitým prvkem, který takřka 

vylučuje výraznější problémy v oblasti sociálně patologických jevů. Jelikož všichni žáci 

takovéto školy bez výjimky se těchto akcí pravidelně účastní, tedy jsou stále „na očích“ svým 

pedagogům, kteří tak mají možnost identifikovat možné problémy v jejich chování hned 

v zárodku.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Třebaže je prevence sociálně patologických jevů na malých vesnických škola tradičně 

na velmi dobré úrovni, přesto je třeba neustále monitorovat sociálně – vztahové klima 

třídy, podchycovat každé i malé náznaky problémového chování. 

2. Jelikož dnešní doba charakterizovaná rozvojem informací, médií a techniky s sebou 

přináší řadu nástrah, na které děti mnohdy rády pozitivně reagují, tudíž můžeme do 
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budoucna očekávat narůstání problematického chování i u žáků malých vesnických 

škol, protože oni stejně jako děti z města, nejsou uchráněny před výdobytky 

moderního světa v tom špatném slova smyslu. Tedy různorodé preventivní aktivity 

jsou v každé škole, malé i velké, přímo ohrožené i nepřímo ohrožené, vždy nutným 

doplňkem výchovně – vzdělávacího procesu (celoškolní projekty zaměřené na 

prevenci sociálně-patologických jevů, boj proti xenofobii, kyberšikaně, šikaně; 

projekty společné pro žáky a rodiče apod.).

16. Prostorové a materiální podmínky, vnitřní vybavenost školy je na 

odpovídající úrovni. 

Hodnota 1,775 (JMK 1,85; KV 1,7) patří k vyšším průměrným hodnotám a je mírně 

překvapující.

Především menší vesnické školy se vždy potýkaly s nedostatkem finančních prostředků, 

neboť obce s malým počtem obyvatel mají pouze omezený rozpočet, který není schopen unést 

větší investiční záměry školy. Ovšem v posledních letech se tato situace výrazně změnila 

směrem k vyšší kvalitě, což rovněž potvrzují výsledky otevřených otázek, které budu rozebírat 

níže.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Pro každou vesnickou školu je více než nutným faktem snažit se získávat finanční 

prostředky z jiných zdrojů, vybudovat si síť eventuálních sponzorů, využívat všech 

dostupných grantů a dotací (MŠMT, krajské úřady, různé firmy, společnosti 

a sdružení), žádat o finance z prostředků evropských fondů, využívat členství 

v místních akčních skupinách (viz výše). Základem je ovšem neustálý a průběžný 

monitoring eventuálních poskytovatelů dotací.

2. Za účelem získávání finančních dotací z fondů EU je velmi vhodné nechat vyškolit 

některého zaměstnance v oblasti tvorby žádosti o dotace, poněvadž její zpracování 

renomovanou firmou je velmi finančně náročné. Další variantou je zpracování dotační 

žádosti pod záštitou obce.

3. Podstatnou pomocí je v těchto letech dostupnost dotací z operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU – peníze školám“, na které může 

„dosáhnout“ opravdu každá škola, jde jen o to, aby zpracovala co nejkvalitnější 
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projektový záměr, který bude co nejlépe vyhovovat jejím strategickým záměrům, 

a díky němuž může pružně reagovat na změny ve vývoji školských služeb. 

17. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy jsou na 

odpovídající úrovni.

Hodnota 1,6 (JMK 1,675; KV 1,525) patří k vyšším průměrným hodnotám podle 

předpokladu.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Hygienické a bezpečné vzdělávání je jedním ze základních předpokladů kvalitní 

vzdělávací instituce, stejně tak na městské i venkovské škole a je velmi důležité, aby 

se management školy těmito otázkami soustavně zabýval a soustavně je monitoroval.

2. Při jakémkoliv větším problému hygienického či bezpečnostního rázu, který nemůže 

ředitel zvládnout z vlastních prostředků, musí okamžitě vstoupit v jednání se svým 

zřizovatelem. Veškeré nedostatky tohoto charakteru je každý manažer povinen řešit 

jako prioritní.

18. Škola realizuje zájmové vzdělávání, mimoškolní a prezentační akce.

Hodnota 1,3 (JMK 1,275; KV 1,375) je nejvyšší průměrnou hodnotou, což potvrzuje 

velmi dobrou a kvalitní nabídku zájmových, mimoškolních a prezentačních aktivit, která vychází 

ze samotného faktu, že vesnické školy obecně jsou považovány za centra kulturního 

a společenského života na vesnici. Tuto skutečnost rovněž potvrzují výsledky hodnocení 

otevřených otázek.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Pedagogický sbor menších vesnických škol se musí snažit svým žákům připravit co 

nejpestřejší nabídku zájmových a mimoškolních aktivit, poněvadž ví, že jsou to jedny

z nejdůležitějších atributů vyžadovaných rodiči, eventuálními zákazníky školy

a zřizovatelem. 

2. Nejvhodnějším způsobem pro tvorbu nabídky zájmových aktivit je dotazníkové 

šetření mezi žáky, jejich rodiči, a především pak rodiči budoucích žáků školy. Jelikož 

možnosti malých vesnických škol jsou co do množství rozličných kroužků omezené, 
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jelikož disponují nízkým počtem pedagogů, je tudíž vhodné zapojit do těchto činností 

rodiče žáků či aktivní občany obce.

3. Mimoškolní aktivity a prezentační akce na vesnické škole většinou vycházejí 

ze zažitých tradic a svátků, v řadě případů se pořádají na počest nějaké historické 

události či osobnosti spojené se životem obce či školy. Pro management školy je jistě 

významné přispět k tomu, aby tyto tradice nezanikly, a popřípadě identifikovat 

i jakoukoliv „novou“ historickou zajímavost a iniciovat vznik další tradice.

19. Škola a její vedení je kladně hodnocena rodiči a veřejností.

Hodnota 1,875 (JMK 2,025; KV 1,725) patří k vyšším průměrným hodnotám, což odráží 

velký posun ve vztahu rodičů a veřejnosti k vesnické škole. 

I když na řadě vesnic stále přetrvává zažitý předsudek, že městské školy jsou „lepší“ 

a poskytují kvalitnější vzdělávání a výchovu, je prioritním cílem managementu těchto škol udělat 

vše pro získání a udržení si svých zákazníků, uspokojení jejich potřeb a přání co 

nejefektivnějším způsobem, tedy obstát v konkurenci velkých městských škol, což je velmi 

obtížný a namáhavý úkol, který předpokládá obrovskou osobní zodpovědnost zaměstnanců školy 

a jejich loajalitu k ní.

A pokud se to vedení školy podaří a získá si sympatie rodičovské veřejnosti a její kladné 

hodnocení, má obrovský kus práce za sebou a hlavně určitou jistotu do budoucna.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Vždy je nutné veškeré výsledky činnosti školy monitorovat a hodnotit, každý rok 

obohatit práci školy o další novinky, jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti výchovné 

takovým způsobem, abychom neztratili krok s konkurenčními školami a rodiče 

neměli důvod své děti dávat jinam.

2. Pro tento monitoring je účelné použití různých druhů dotazníků, ale nejideálnějším 

způsobem se jeví osobní pohovory s rodiči, jelikož takto získáme okamžitou 

a objektivní zpětnou vazbu.

3. Klíčovou povinností ředitele vesnické školy je medializace všech úspěchů, 

zajímavých projektů a aktivit cestou webových stránek, místních zpravodajů, 

regionálního tisku, obecních vývěsek, vlastních informačních letáků a v případě 

zvlášť významných úspěchů i televize.
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20. Škola získává žáky v žádoucím množství.

Hodnota 2,675 (JMK 2,6; KV 2,75) je nejnižší průměrnou hodnotou, což odpovídá 

předpokladu.

I když mají vesnické školy vypracovanou kvalitní marketingovou strategii, mají 

vybudovanou dobrou síť vztahů, mají kvalitní vzdělávací nabídku, erudovaný pedagogický sbor, 

vycházejí maximálně vstříc individuálním potřebám žáků a přáním rodičů, přesto je patrné, že se 

i nadále potýkají s nízkým počtem žáků, jehož důvodem není jen nepříznivý demografický 

vývoj.

Jednou z mnoha příčin může být i absence či nedostatečná propracovanost strategie 

získávání nových žáků, anebo její vytržení z kontextu základního strategického materiálu školy.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi dobrou a spíše horší úrovní hodnotící škály.

Následující grafy hodnotí závislost dvou proměnných v jednotlivých krajích: vedení 

školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii a škola získává žáky v potřebném množství.

Z grafů je patrné, že neexistuje přímá úměra mezi formulací jasné a srozumitelné 

strategie vedením školy a mezi získáváním potřebného množství žáků, což může být ovlivněno 

řadou příčin, které budou vyhodnoceny prostřednictvím odpovědí na otevřené otázky.
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Graf č. 1 vyhodnocuje proměnné v Jihomoravském kraji. U 18 škol je patrná velká 

disproporce mezi kvalitně formulovanou strategií školy a počtem získaných žáků. Z toho u 13 

škol je získávání žáků v žádoucím množství na spíše horší úrovni, u 2 škol na velmi špatné a u 3 

škol dokonce na zcela nevyhovující úrovni.
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      Graf č. 1: Závislost dvou proměnných - Jihomoravský kraj

Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii. Škola získává žáky v žádoucím množství.

Graf č. 2 vyhodnocuje proměnné v Kraji Vysočina. U 22 škol je opět patrná velká 

disproporce mezi kvalitně formulovanou strategií školy a počtem získaných žáků. Z toho u 9 

škol je na spíše horší úrovni, u 9 škol na velmi špatné a u 4 škol na zcela nevyhovující úrovni.
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      Graf č. 2: Závislost dvou proměnných - Kraj Vysočina

Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii. Škola získává žáky v žádoucím množství.



39

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

Důvodů a jejich možného řešení je několik: 

1. Z vesnic, ve kterých nejsou pracovní příležitosti, odjíždějí rodiče za prací do měst a je 

pro ně jednodušší brát své děti do tamních škol, anebo se z těchto vesnic stěhují za 

prací jinam, takže ubývá mladých rodin s dětmi. Tady bohužel je každá rada drahá, 

snad jediným východiskem je, aby obec pro tyto rodiny vytvořila pracovní místa, což 

bohužel zvláště v období krize se jeví zcela nemožným.

2. Malé vesnice s nízkým počtem obyvatel mají malý počet potenciálních žáků školy, 

které si buď chtějí ve škole udržet a sponzorují je i za cenu velkých nákladů, anebo 

školu zruší. Řešením je přesvědčit zřizovatele školy o nutnosti vzdělávací instituce 

v obci, jako příležitosti pro možné nastěhování mladých rodin, existence centra 

společenského a kulturního života a jistě podstatného důvodu pro další setrvání 

mladých lidí v obci.

3. Vesnice, ve kterých jsou pracovní příležitosti mají větší šance na udržení si mladých 

rodin, a také potenciálních žáků tamních škol.

4. Vesnice, ve kterých jsou tzv. satelitní oblasti zámožných rodin, většinou jejich děti 

pro svou školu nezískají, protože tyto rodiny v naprosté většině více uznávají velké 

městské školy. Zde tedy nastupuje tvrdá práce managementu školy, který musí svou 

školu a její kvality dostat do povědomí těchto rodin a získat je.

5. V každém případě je klíčovým úkolem ředitelů vesnických škol vypracovat co 

nejkvalitnější strategii získávání nových žáků (viz níže).

21. Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků.

Hodnota 2,575 (JMK 2,5; KV 2,65) patří k nejnižším průměrným hodnotám a je určitě 

do jisté míry překvapujícím výsledkem.

Běžnou praxí všech škol je promyšlený způsob získávání potenciálních žáků, který 

ovšem málokterá ze škol zpracovává formou strategického dokumentu, ale běžnou praxí je 

týmová domluva mezi učiteli 1. stupně a vedením školy. 

Pokud nějaký dokument existuje, tak většinou ve formě popisu jednotlivých činností 

a aktivit vedoucích k účelné prezentaci školy směrované k získávání co největšího počtu nových 

žáků.



40

Ovšem většina těchto materiálů postrádá vyhodnocení aktivit minulého období, poučení 

se z minulých chyb a náhled do budoucna obohacený o aktivity nové, důsledně konkurující 

aktivitám škol městských.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi dobrou a spíše horší úrovní hodnotící škály.

Graf č. 3 vyhodnocuje proměnné v Jihomoravském kraji. U 10 škol je patrná velká 

disproporce mezi kvalitně vypracovanou strategií získávání nových žáků a počtem získaných 

žáků, tedy ač má škola strategii na odpovídající úrovni, přesto má problém se získáním 

dostatečného počtu žáků.

Naopak u 9 škol dochází k opačnému efektu, ač škola má méně kvalitně zpracovanou 

strategii (nebo vůbec), přesto získává dostatečný počet žáků. 

U 17 škol se potvrzuje přímá úměra mezi oběma proměnnými, ať už v kladném či 

záporném slova smyslu.

Z celkového počtu 40 škol Jihomoravského kraje nemá problémy se získáváním žáků 21 

škol, což je 52,5%.
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Graf č. 3: Závislost dvou proměnných - Jihomoravský kraj

Škola získává žáky v žádoucím množství. Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků.
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Graf č. 4 vyhodnocuje proměnné v Kraji Vysočina. U 10 škol je patrná velká disproporce 

mezi kvalitně vypracovanou strategií získávání nových žáků a počtem získaných žáků, tedy ač 

má škola strategii na odpovídající úrovni, přesto má problém se získáním dostatečného počtu 

žáků. 

Naopak u 8 škol dochází k opačnému efektu, ač škola má méně kvalitně zpracovanou 

strategii (nebo vůbec), přesto získává dostatečný počet žáků. 

U 13 škol se potvrzuje přímá úměra mezi oběma proměnnými, ať už v kladném či 

záporném slova smyslu.

Z celkového počtu 40 škol Jihomoravského kraje nemá problémy se získáváním žáků 17 

škol, což je 42,5%.
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Graf č. 4: Závislost dvou proměnných - Kraj Vysočina

Škola získává žáky v žádoucím množství. Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků.

Závěrem je možné konstatovat, že jak školy v Jihomoravském kraji, tak i školy v kraji 

Vysočina mají velké problémy se získáváním žáků, a to v Kraji Vysočina nepatrně větší. Tato 

situace bude více rozebrána v souvislosti s hodnocením odpovědí na otevřené otázky.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Je tedy patrné, že v tomto směru existuje u managementu vesnických škol určitá 

rezerva, kterou si nemohou v současné demograficky nepříznivé době dovolit. I když 

se jedná o časově náročnou práci, kvalitní a promyšlená strategie může přinést své 

ovoce v podobě tak potřebné vyšší naplněnosti tříd. Klesající demografická křivka 

staví před všechny školy hrozbu snižování počtu žáků, a před školy vesnické zvlášť. 

Jak jí čelit?
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2. Rodiče si již řadu let pro své dítě vybírají školu stále pečlivěji. Většina z nich před 

rozhodnutím, kam bude jejich dítě chodit do první třídy, navštíví několik škol a stále 

častěji hledají informace o školách na internetu. Samozřejmě, že nejdůležitější věcí 

při rozhodování rodičů o škole je kvalitní práce jejích učitelů. Doporučení jiných 

spokojených rodičů je nad všechny inzeráty a reklamní akce. Z toho tedy vyplývá

nezbytnost kvalitních a pravidelně aktualizovaných webových stránek s prezentací 

nejvýznamnějších úspěchů školy, všech zajímavých projektů a aktivit. Významná je 

také prezentace školy ve všech dostupných médiích a prostřednictvím informačních 

letáků distribuovaných potenciálním zákazníkům školy.14

3. Strategie získávání nových žáků musí být součástí celkové marketingové strategie 

rozvoje školy, jelikož využívá řady jejích poznatků a doporučení, a rovněž na veškeré 

její aktivity navazuje. Každá strategie vzniká jako výsledek diskuse všech 

zainteresovaných a musí být promyšleným a koncepčním nástrojem v rukou ředitele

školy. 

4. Jedním ze stěžejních atributů strategie sloučené základní a mateřské školy je 

vzájemná propojenost a návaznost ŠVP předškolního a základního vzdělávání, a to 

nejen co do aktivit výchovných, ale rovněž vzdělávacích (propedeutická výuka 

anglického jazyka v mateřské škole, návaznost na ni od 1. ročníku základní školy 

cestou zájmového kroužku nebo zakomponováním do výuky, zdravotní tělesná 

výchova, logopedická péče, environmentální výchova apod.). Společné pořádání

mimoškolních a prezentačních akcí, které vytvářejí u dětí mateřské školy první vztahy 

ke škole základní, usnadňuje jejich přechod z předškolního vzdělávání a buduje 

prvotní kladný vztah ke škole. 

5. Prioritou u sloučené ZŠ a MŠ je vždy zajistit, aby žáci vlastní MŠ opravdu 

pokračovali na vlastní ZŠ a neodcházeli jinam, do městských škol. Což je nutné 

podpořit pořádáním programů základní školou pro děti a jejich rodiče, které svým 

způsobem podtrhují kvalitu základní školy a jejich pedagogů (hrajeme si na školáky –

výuka hrou v počítačové učebně, výuka v tělocvičně, výuka hrou v učebně jazyků 

apod.). Rodiče by měli mít možnost navštívit výuku žáků, a to nejen při Dni 

otevřených dveří (především mají rodiče zájem vidět výuku v 1. ročníku a práci 

budoucí paní učitelky svého dítěte). Je přínosné uspořádat besedu s rodiči 

                                                
14 BIHELEROVÁ, M.: Kritéria rodičů při výběru základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. 
Závěrečná práce SVPP.
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předškoláků v MŠ, seznámit je se vzdělávacím programem základní školy a jejím 

propojení se ŠVP PV, vyzdvihnout kvalitu a úspěchy školy a zodpovědět případné 

dotazy.

6. Teprve druhořadým, ale rovněž velmi důležitým úkolem, je orientace na spádové MŠ,

a stejným způsobem a na základě stejné strategie s nimi komunikovat. V první řadě je 

důležité navázat vztah např. prostřednictvím divadelního představení hraného členy 

dramatického kroužku ZŠ, pozvánkou na zábavnou sportovní olympiádu, na různě 

zaměřené dílničky, na Den dětí, pozvání rodičů s dětmi do výuky 1. ročníku, na Den 

otevřených dveří spojený s hravou výukou v počítačové učebně, učebně jazyků či 

přírodopisu, v tělocvičně apod. 

7. Konání předzápisových a pozápisových lekcí (přípravných kurzů) je další alternativou 

pro získání potenciálních žáků školy jak z vlastní MŠ, tak i ze školek okolních. Zápis 

nových prvňáčků by měl být každý rok něčím zvláštní, netradiční, ne být pouze kopií 

toho loňského. Je velmi dobré do jeho přípravy zainteresovat žáky školy, kteří budou 

budoucí školáky celým zápisem provázet.

8. Po každém zápisu do 1. ročníku je nutné provést vyhodnocení stávající strategie 

získávání nových žáků, posléze ji upravit, doplnit, vylepšit a aktualizovat. 

9. Co tedy musí být základem kvalitní strategie získávání žáků? Rozhodující nejsou 

samostatné a účelové akce přímo před zápisem a během zápisu, ale především 

soustavná a nepřetržitá práce školy během celého školního roku – a na to musí každá 

vesnická škola vsadit!

22. Škola získává kvalitní pedagogy: čerstvé absolventy vysokých škol,  

zkušené a kvalifikované učitele, aprobované učitele.

Hodnota 2,15  (JMK 1,875; KV 2,425) je nižší průměrnou hodnotou a v současné době 

nikterak překvapující.

Praxe posledních několika let navozuje velmi zajímavý trend, a to odcházení 

kvalifikovaných a aprobovaných učitelů z velkých městských škol na školy vesnické. Důvodem 

je jednak nižší počet žáků ve třídách a tím možnost kvalitněji odvedené práce, ale především 

lepší chování žáků, a to jak mezi sebou vzájemně, tak i směrem ke svým pedagogům. A to je 

jistě pro malé vesnické školy velmi podstatná změna, která je v očích stále nepřesvědčených 

rodičů povzbudivým momentem.
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Absolventi vysokých škol sice mnohdy nastupují do vesnických škol, ovšem v mnoha 

případech je pro ně finanční ohodnocení demotivujícím činitelem a velmi brzy hledají lépe 

placené zaměstnání, a to buď ve velkých městských školách s vyšším podílem nenárokových 

složek, anebo v jiném oboru.

Stále ovšem existuje řada těch přesvědčených pedagogů, kteří jsou ke své vesnické škole 

loajální, mají upřímný zájem na jejím rozvoji a dělají pro ni více než mají v náplni práce, a to

i mimo svou pracovní dobu.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi dobrou a spíše horší úrovní hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Pokud stojí ředitel vesnické školy před otázkou výběru nového pedagoga, musí 

zvažovat nejen jeho kvalifikační předpoklady a zkušenosti, ale především jeho 

budoucí loajalitu se školou, jeho aktivní přístup k organizaci zájmových, 

mimoškolních a prezentačních aktivit, a tudíž jeho dovednosti k nim. Každý pedagog 

na malé škole musí být mnohem všestrannější, protože jsou na něj kladeny větší 

nároky, a proto je nutné již při výběrovém řízení odhadnout, zda daný zájemce má 

upřímný zájem o práci na vesnické škole, anebo je tato škola pro něho pouze 

„přestupní stanicí“.

2. Samozřejmě záleží na regionu, ve kterém se škola nachází, kteří eventuální 

pedagogové chtějí na malé vesnické škole působit. Pokud je v blízkosti vesnické 

školy dostupná velká městská škola s přeplněnými třídami (jedná se především 

o školy se sportovním zaměřením), může docházet k odchodu kvalitních pedagogů 

z nich na malou vesnici. A management vesnické školy, pokud si je chce udržet, je 

většinou musí dobře ohodnotit cestou nenárokových složek platu, i za cenu jednání se 

zřizovatelem a následné domluvě na dodotování platů pedagogů. (problematika 

vyhledávání nových zaměstnanců byla rozebrána výše).

23. Škola získává dostatečné množství finančních prostředků na provoz.

Hodnota 2,2125  (JMK 2,175; KV 2,25) je nižší průměrnou hodnotou.

Z výzkumu je patrné, že většina šetřených vesnických škol získává na provoz pouze 

nezbytné finanční prostředky, které předpokládají úsporná opatření na poli všech provozních 

výdajů. 

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi dobrou a spíše horší úrovní hodnotící škály.
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Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Jednou z možností větších úspor mohou být výhodnější smlouvy s dodavateli energií 

(dnes je jich na trhu opravdu velké množství), které většinou představují nejvyšší 

položky v rozpočtu školy. Možností jsou i výhodnější smlouvy na telekomunikační 

služby a poskytovatele internetu.

2. Provozní problém vážnější povahy musí být v každém případě řešen navíc, tedy 

cestou přesvědčování zřizovatele školy, případně cestou sponzorských darů či dotací 

(rozebráno výše).

24. Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM.

Hodnota 2,575 (JMK 2,55; KV 2,6) patří k nejnižším průměrným hodnotám a je 

hodnotou očekávanou.

Tato hodnota odpovídá rozmezí mezi dobrou a spíše horší úrovní hodnotící škály.

Graf č. 5 vyhodnocuje tuto proměnnou v Jihomoravském kraji. Je patrné, že dokonce 

9 škol má obrovské problémy se získáváním finančních prostředků na investice a nákup DHM, 

anebo nezískávají žádné. 23 škol získává finanční prostředky v dostatečném množství, což je 

rozhodně velmi příznivým zjištěním, neboť se jedná o 57,5%.
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Graf č. 5: Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM - Jihomoravský kraj
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Graf č. 6 vyhodnocuje tuto proměnnou v Kraji Vysočina. Je patrné, že rovněž 9 škol má 

obrovské problémy se získáváním finančních prostředků na investice a nákup DHM, anebo 

nezískávají žádné. 20 škol získává finanční prostředky v dostatečném množství, což je dobrým 

zjištěním, neboť se jedná o 50%.
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Graf č. 6: Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM - Kraj Vysočina

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Již z předešlých částí vyplývá, že finanční prostředky vesnických škol jsou většinou 

nedostačující a závisí na velikosti obce a její snahy o zachování vzdělávací instituce. 

Což je stejné i u investičních prostředků a prostředků na nákup DHM (bylo rozebráno 

výše). 

2. I v tomto směru je nutné snažit se získat finanční prostředky od různých 

poskytovatelů (z EU, prostřednictvím MAS, velké firmy v okolí apod.), na velké 

investiční záměry pak ve spolupráci s obcí, která má jistě odborníka na zpracování 

dotací. Mnohdy je třeba nenechat se znechutit, a žádosti podávat opakovaně.

25. Škola získává finanční prostředky mimo normativ: granty, přízeň 

sponzorů, dotace z EU apod.

Hodnota 2,0125 (JMK 1,9; KV 2,125) je středně vysokou průměrnou hodnotou a je opět 

očekávaným stavem.

V dřívějších letech byla většina škol méně úspěšná v získávání prostředků mimo 

normativ. V současné době však díky poskytnutým dotacím „EU – peníze školám“ z operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost řada škol získala nemalé finanční prostředky na 

vybavení školy ICT technikou a jinými učebními pomůckami. 
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U některých škol se potvrzuje menší úspěšnost při získávání dotací, grantů i sponzorů. 

Problémem bývá v tu kterou dobu špatné politické zaměření představitelů obce, nechuť velkých 

sponzorů vkládat finance do malé vesnické školy a v současné době krize je to rozhodně 

markantní snížení počtu eventuálních sponzorů. Ovšem to nesmí management škol odradit od 

jeho snažení.

Tato hodnota odpovídá dobré úrovni hodnotící škály.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Možnosti uspění v žádostech o dotace existují, ovšem předpokládají obrovské 

nasazení ředitele školy a jeho spolupracovníků (popsáno výše).

2. V současné době můžeme hovořit o posunu směrem vpřed, jedná se o dotaci z fondů 

EU „EU peníze školám“ s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 

školách, kterou získají všechny mimopražské základní školy podle předem daného 

vzorce. Tedy všechny školy mají šanci zvýšit díky těmto financím svou kvalitu, 

ovšem malé vesnické školy stále budou krok za těmi velkými, městskými.

4.5.2 Otevřené otázky, interpretace zjištění

1. Čím je, podle Vašeho názoru, Vaše škola zvláštní, specifická a jak toho 

využívá management Vaší školy?

Z odpovědí vyplývají tyto zvláštnosti a specifika vesnických škol oproti školám 

městským (seřazeno dle četnosti odpovědí od nejpočetnějších):

1. Školy „rodinného typu“ s nižším počtem žáků, tedy s velmi kvalitním individuálním 

přístupem ke každému jednotlivci, a tedy možností maximálního využití jejich 

potenciálu (vynikající výsledky v práci se žáky se SVP). Inkluzivní škola, která 

dovede zajistit odpovídající podmínky každému dítěti.

2. Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy.

3. Velmi nízký výskyt sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, návykové látky 

– jejich identifikace hned v zárodku).

4. Maximální sepětí školy se životem v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem 

společenského života obce.

5. Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití 

nejen ve vyučování, ale i v době mimoškolní.
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6. Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu.

7. Sloučení ZŠ a MŠ, a tím zajištění návaznosti a propojenosti vzdělávacích programů, 

bezproblémový přestup do 1. ročníku.

8. Síť vztahů se zřizovatelem, místními organizacemi a spolky, místními podnikateli.

9. Úspěchy žáků v soutěžích a v dalším vzdělávání.

10. Zapojení rodičů a veřejnosti do života školy.

Jak těchto specifik využívá management vesnické školy?

1. Především formou prezentace a propagace těchto zvláštností na veřejnosti, jednak 

cestou webových stránek školy, místního a regionálního tisku, propagačních 

materiálů a informačních bulletinů o škole, jednak cestou osobních pohovorů s rodiči 

a obyvateli obce, a to vše za účelem získávání a udržení si žáků školy.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Kvalitní sítě vztahů školy využívají především k účasti jednotlivých subjektů na 

životě školy a při spolupráci v organizování nejrůznější společenských a sportovních 

akcí.

2. Zdravého prostředí školy využívají např. formou přírodovědné učebny v přírodě, 

k vycházkám a exkurzím do okolí školy, k celoškolním přírodopisným projektům, 

tvorbou naučných stezek apod.

3. Jsou školy, jejíž učitelé dokonce sami napsali svou vlastní regionální učebnici, která 

slouží žákům školy a rozšiřuje jejich znalosti a vědomosti o historii, přírodě a kultuře 

obce a regionu, neboť o těchto regionálních zvláštnostech se v celostátně vydávané 

učebnici nedočtou (k napsání učebnice získaly dotaci z ekologického sdružení).

2. V jakých oblastech je Vaše škola schopna konkurovat městským 

školám? V čem tedy spatřujete konkurenční „výhodu“ Vaší školy a jak jí 

využíváte?

1. Nižší počet žáků ve třídách a s tím související individuální přístup k jednotlivým 

žákům. Kvalitnější individuální integrace žáků.

2. Vhodnost školy pro žáky, kteří potřebují klidné, rodinné prostředí; vhodnost pro žáky 

se SVP a žáky integrované.

3. Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy.
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4. Maximální omezení sociálně patologických jevů. Maximální sepětí školy se životem 

v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem společenského života obce.

5. Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití 

nejen ve vyučování, ale i v době mimoškolní.

6. Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu.

7. Kvalitní vybavení školy ICT technikou a pomůckami.

8. Kvalita a všestrannost pedagogického sboru.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Sloučení ZŠ a MŠ, a tím zajištění návaznosti a propojenosti vzdělávacích programů, 

bezproblémový přestup do 1. ročníku.

2. Kvalitní síť vztahů se zřizovatelem, místními organizacemi a spolky, místními 

podnikateli.

3. Úspěchy žáků v soutěžích a v následném vzdělávání.

4. Pestrá nabídka zájmových útvarů a mimoškolních aktivit, soustavná prezentace školy 

na veřejnosti.

3. V jakých oblastech není Vaše škola schopna konkurovat městským 

školám? V čem tedy spatřujete konkurenční „nevýhodu“ Vaší školy a máte 

námět na řešení této situace?

1. Velká vytíženost ředitelů škol, v oblasti řízení je veškerá zodpovědnost a kontrola 

pouze na něm, takřka žádná možnost kvalitní zastupitelnosti.

2. Nižší finanční ohodnocení pracovníků školy vyplývající z nižšího počtu žáků.

3. Škola nedostává dostatek finančních prostředků na provoz, investice a nákup DHM.

4. Málotřídní způsob výuky u většiny vesnických škol, který dle některých rodičů 

nemůže jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání.

5. Nepříznivý demografický vývoj v obci a jejím okolí, odchod mladých rodin za prací 

do měst.

6. Velký podíl dětí z neúplných a sociálně slabých rodin, což může být problémem 

v avizovaném testování znalostí žáků.

7. Nestálost pedagogického sboru.
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8. Nedostatek aprobovaných pedagogů.

9. Odchod žáků do městských škol (někteří ambiciózní rodiče nemají důvěru ve 

vesnickou školu).

10. Horší vybavenost většiny venkovských škol (materiální, technická, nábytek, 

pomůcky), ovšem výjimky potvrzují pravidlo, nedostatek financí na rekonstrukci 

školy (mnohé budovy jsou více než 100-leté, malé obce mají nízký rozpočet, a tedy si 

nemohou rekonstrukci dovolit).

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

Náměty na řešení těchto „konkurenčních nevýhod“:

Řešení vedením školy: 

1. Kvalitní marketingová strategie jejímž základem je získávání a udržení si žáků školy 

a vytvoření „dobrého jména“ školy.

2. Kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor školy.

3. Soustavná prezentace školy na veřejnosti.

4. Budování sítě vztahů, především se zřizovatelem školy.

5. Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů.

Řešení zřizovatelem školy:

1. Snaha o zachování školy nejen jako vzdělávací instituce, ale jako centra kulturního 

a společenského života.

2. Zajištění dostačujících finančních prostředků na provoz školy.

3. Spolupráce se školou na více úrovních (organizace akcí, spolupráce na dotačních 

projektech, pravidelná účast vedení školy na obecním zastupitelstvu apod.).

Řešení MŠMT:

1. Větší pozornost věnovaná vesnickému školství s cílem udržet ho jako jeden 

z důležitých článků sítě škol České republiky; tato udržitelnost by měla být 

podporována jednak prohlášeními ministerstva, jednak finančními prostředky.

„Žáci a studenti jsou hlavním smyslem existence školy“15. Aby škola mohla existovat 

a plnit své poslání, musí mít také dostatečný počet žáků, a to je nejdůležitější a nejnáročnější 

úkol managementu vesnických škol. 

                                                
15SVĚTLÍK J.: Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996, s. 341.
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Úspěch při získávání nových zákazníků školy je závislý na neustálém monitorování jejich 

potřeb a přání a samozřejmě na jejich uspokojování.

4. Co děláte proto, aby se Vaše škola stala přitažlivější pro své zákazníky? 

Jakým způsobem na ně působíte?

1. Škola má zpracovaný kvalitní, propracovaný, variabilní a zajímavý školní vzdělávací 

program.

2. Škola má kvalitní sociální prostředí a přátelské klima vhodné pro děti se SVP, děti 

integrované a děti upřednostňující klidné prostředí.

3. Sloučená ZŠ s MŠ skýtá řadu některých velmi důležitých výhod: propojení 

vzdělávacích programů, propojení života na bázi pořádání společných akcí, 

podchycování rodičů dětí v MŠ pořádáním prezentačních akcí pro ně a jejich rodiče 

(Dny otevřených dveří, zábavné sportování a olympiády, předzápisové a pozápisové 

lekce, dětský karneval, hrajeme si na školu apod.), poradenství učitelů a speciálních

pedagogů ZŠ rodičům dětí v MŠ.

4. Škola neustále monitoruje demografický vývoj ve svém okolí a eventuální budoucí 

žáky své školy, které se snaží dobře volenými prezentačními akcemi podchytit, stejně 

jako netradičně a zajímavě pojatým zápisem. Učitelé 1. stupně navštěvují spádové 

MŠ a komunikují s rodiči dětí.

5. Škola soustavně prezentuje své výsledky na veřejnosti, cestou médií (prezentace 

výsledků školy a jejích aktivit), webových stránek, informačních letáků, akcí 

organizovaných školou (předvánoční a velikonoční jarmark, školní ples, oslavy Dne 

matek, Dne dětí, sportovní olympiády, školní akademie, pořádání kulturních 

vystoupení, organizování koncertů aj.), individuálních pohovorů, pořádání 

vzdělávacích kurzů pro rodiče a veřejnost, organizováním exkurzí a návštěv 

divadelních představení apod.

6. Ve škole je kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor, učitelé – specialisté 

(logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga).

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Škola má pestrou nabídku zájmových kroužků a tradičních souborů.

2. Škola modernizuje budovu, materiálně technickou základnu a pomůcky školy.
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3. Prezentace školy v pozitivním slova smyslu je zásadním nástrojem k vytváření 

dobrých vztahů školy vůči svým stávajícím i eventuálním budoucím zákazníkům. 

Díky ní si každá škola buduje své tolik důležité „dobré jméno“ a musí tedy neustále 

zvažovat přínos každé akce a její efektivnost.

4. Osobní kontakty ředitele a ostatních zaměstnanců školy s veřejností výrazně ovlivňují 

vztahy se všemi zákazníky a partnery školy.

5. Soustavné posilování silné a pozitivní image školy vysokou kvalitou práce 

pedagogických pracovníků, vytvořením moderního vzdělávacího programu podle 

požadavků zákazníka, slušným vystupováním všech zaměstnanců školy, zdravým

klimatem, pravidelnou komunikací především s rodiči žáků a budováním moderního 

materiálního zázemí školy.

5. Má váš zřizovatel zájem o zachování školy v obci i za cenu dodotování 

mezd učitelů při nižším počtu žáků?

Jelikož se jedná o naprosto nejdůležitější otázku a téma, které je v současné době velmi 

diskutované a je předmětem obav všech školských pracovníků a především managementu 

vesnických škol z budoucnosti, tudíž odpovědi pro lepší ilustraci zpracovávám prostřednictvím 

grafů, a to zvlášť pro každý kraj.
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Graf č. 7 odráží velmi příjemný fakt, že 87% zřizovatelů vesnických škol má zájem 

o zachování školy, ovšem bude záležet na tom, do jaké míry se bude muset na jejím dotování 

podílet, a tedy jaké množství finančních prostředků pro něj ještě bude přijatelné. 11 respondentů 

v dotazníku odpovědělo, že jejich zřizovatel se už několik let na dotování mezd pedagogů podílí, 

jelikož existence školy v obci je jeho prioritou. Pro 10% zřizovatelů není existence školy v obci 

prioritou, tedy nebudou mít zájem o její zachování v případě dotování mezd pedagogů.

3% zřizovatelů zatím nejsou rozhodnuta a vyčkávají.

Graf. č. 7: Má váš zřizovatel zájem o zachování školy v obci? 

Jihomoravský kraj

87%

10% 3%

Ano, má zájem (záleží ale na tom, zda na to bude v budoucnu mít finance)

Ne, nemá zájem, není to jeho priorita

Zřizovatel zatím vyčkává, my jsme v nejistotě
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Graf č. 8 odráží rovněž velmi příjemný fakt, že dokonce 92%  zřizovatelů vesnických 

škol má zájem o zachování školy, ovšem bude záležet na tom, do jaké míry se bude muset na 

jejím dotování podílet, a tedy jaké množství finančních prostředků pro něj ještě bude přijatelné. 

7 respondentů v dotazníku odpovědělo, že jejich zřizovatel se už několik let na dotování mezd 

pedagogů podílí, jelikož existence školy v obci je jeho prioritou. 5% respondentů odpovědělo, že 

jejich zřizovatel sice má zájem o zachování školy ovšem bez dodotování mezd pedagogů.

Žádný z respondentů neodpověděl, že by jejich zřizovatel neměl zájem o zachování 

školy.

Graf č. 8: Má váš zřizovatel zájem o zachování školy v obci? 

Kraj Vysočina

92%

5% 3%

Ano, má zájem (záleží ale na tom, zda na to bude v budoucnu mít finance)

Ano, jen v případě, že nebude muset přispívat na mzdy

Zřizovatel zatím vyčkává, my jsme v nejistotě

5 Splnění výzkumného cíle a verifikace stanovených hypotéz

5.1 Splnění výzkumného cíle

Cílem mého výzkumu bylo získat relevantní podklady pro obohacení a ucelení 

marketingové strategie řízení vesnické školy v konkurenčním prostředí škol městských tak, aby 

se stala praktickým návodem a především pomocníkem pro ředitele venkovských škol, 

a potažmo zřizovatele škol, jak obstát v nerovném boji a zabránit nejen zrušení školy, ale 

především degradaci života na vesnici a jejímu vyklidňování.

Provedla jsem náhodný výběr subjektů ve dvou krajích České republiky: kraji 

Jihomoravském a Kraji Vysočina, ve smyslu matematické teorie pravděpodobnosti tak, aby 

relevantně reprezentoval základní soubor a vytvořila tak soubor výběrový o celkovém počtu 100 

respondentů.

Jelikož návratnost dotazníků byla poměrně vysoká – 80%, tedy mohu hovořit o získání 

významných a důležitých podkladů pro vytvoření ucelené marketingové strategie řízení vesnické 

školy v konkurenčním prostředí škol městských.
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5.2 Verifikace stanovených hypotéz

1. Vesnická škola může uspět v konkurenci škol městských pouze za předpokladu 

zvýšeného zájmu a podpory zřizovatele školy, státních institucí a politických 

stran.

Předpoklad č. 1: Zvýšený zájem a podpora zřizovatele

Výzkumné šetření potvrdilo, že úloha zřizovatele patří mezi nejdůležitější, protože na 

jeho vůli záleží, zda škola v malé obci i přes vyšší či velké náklady zůstane zachována. Pokud 

vůle je, nemusí docházet k odlivu venkovské populace do měst, ale právě k opačnému trendu. 

Proto je nutné, aby management škol se zřizovatelem jednal a objasnil mu svoji 

marketingovou strategii. 

Výsledky výzkumného šetření v obou krajích jsou velmi příznivé, naprostá většina obcí 

má zájem o zachování „své“ školy a je odhodlána ji podporovat, samozřejmě do únosné finanční 

míry.

Předpoklad č. 2: Zvýšený zájem a podpora státních institucí

Úloha státních institucí má také své nezastupitelné místo. Bohužel jejich podpora 

venkovského školství není právě jejich prioritním zájmem. Jeví se to nejen u jejich 

nerespektování existence specifických podmínek venkovského školství, ale ani u možností získat 

různé druhy dotací pro malou školu, kdy většinou hraje důležitou negativní roli malé množství 

žáků ve škole, nízký počet obyvatel v obci, či nesprávná politická orientace představitelů obcí. 

Pro management školy a jejího zřizovatele z toho vyplývá, že je nutné stále připomínat 

státním institucím význam venkovského školství, nejlépe pak cestou různých místních akčních 

skupin, platforem, a vůbec nejlépe založením asociace ředitelů vesnických škol s jasným 

posláním: Bojovat proti soustavnému opomíjení vesnických škol státními institucemi, zabránit 

jejich rušení, degradaci života na vesnici a jejímu vylidňování.

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že bude záležet právě na rozhodnutí státních 

institucí, především MŠMT a jejího „„Koncepčního záměru reformy systému financování 

regionálního školství“, jakou cestou a jakým způsobem se v budoucnu bude venkovské školství 

ubírat, ba dokonce zda nezapočne jeho likvidace ve prospěch velkých a přeplněných městských 

škol.
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Předpoklad č. 3: Zvýšený zájem a podpora politických stran

Z výzkumného šetření vyplývá, že zájem politických stran o malou školu vyvstává pouze 

za předpokladu, že starostou obce je ten správný straník. V opačném případě jsou malé školy 

politickými stranami nepovšimnuty. 

2. Kvalitní marketingová strategie řízení školy ušitá na míru dané škole může 

významným způsobem pozitivně ovlivnit plnění cílů dané školy, a zároveň 

pomoci uspět v konkurenčním boji s městskými školami.

I když je z výzkumného šetření patrné, že většina malých vesnických škol má velmi 

kvalitní a promyšlenou marketingovou strategii (Graf č. 9, Graf č. 10), přesto je nutné ji místy 

doplnit a upravit o nová zjištění a nové poznatky tak, aby ještě více přispěla k budování 

„dobrého jména“ školy a k získávání potenciálních žáků, kteří jsou základním stavebním 

kamenem pro uspění v konkurenčním boji s městskými školami.

Interpretace a prezentace výsledků výzkumného šetření s doplňujícími či opravnými 

opatřeními se staly podkladem pro zpracování Manuálu pro ředitele vesnických škol s názvem 

Marketingová strategie řízení vesnické školy.

Graf č. 9 je odrazem kvalitně zpracovaných marketingových strategií jednotlivých škol 

a hodnoty v něm odpovídají převážně rozmezí mezi výbornou a dobrou úrovní hodnotící škály. 

U 11 respondentů je pak patrná kvalita mírně nižší, odpovídající rozmezí mezí dobrou a mírně 

horší úrovní hodnotící škály.
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Graf č. 9: Průměrná hodnota marketingové strategie školy                      

Jihomoravský kraj
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Graf č. 10 je rovněž odrazem kvalitně zpracovaných marketingových strategií 

jednotlivých škol a hodnoty v něm také odpovídají převážně rozmezí mezi výbornou a dobrou 

úrovní hodnotící škály. U 11 respondentů je pak patrná kvalita mírně nižší, odpovídající rozmezí 

mezí dobrou a mírně horší úrovní hodnotící škály.
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Graf č. 10: Průměrná hodnota marketingové strategie                                             

Kraj Vysočina

Z obou grafů je patrná takřka stejná průměrná úroveň kvality marketingových strategií 

v obou krajích (JMK 1,816; KV 1,846).

6 Využití informací z výzkumného šetření a celkové shrnutí zjištění 

Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že vesnické školství jako celek prošlo 

významnou změnou směrem k vyšší kvalitě. Jeho význam je nepopiratelný, neboť tyto školy 

nejen že usnadňují docházku dětí do školy v odlehlých a malých obcích, obnovují tradici školy 

jako centra kulturního, sportovního a společenského života, vzdělávají žáky, kteří lépe uspějí 

v malém dětském kolektivu, ale především budují kladný vztah dětí k lidem a místu, kde se 

narodily a kde žijí, k jeho historickým a kulturním tradicím.

Pokud chtějí vesnické školy zvažovat sílu konkurence a své postavení na trhu 

vzdělávacích služeb, měly by vzít v úvahu výsledky tohoto výzkumného šetření a následné 

návrhy řešení pro marketingovou strategii a zvažovat změnu, či alespoň její doplnění tak, aby se 

jim stala praktickým návodem a pomocníkem, ale nejen jim, také zřizovatelům jejich 

vzdělávacích institucí.
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Současná praxe potvrzuje, že jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti školy je 

její podpora ze strany jejího zřizovatele, a to nejen přímou podporou školy jako vzdělávací 

instituce, ale potažmo také snahou o otevření se vesnice mladým rodinám s dětmi. 

A pokud by si i MŠMT a kraje vzali za své podporu vesnického školství v zájmu 

udržitelnosti venkova, jistě by došlo k výraznému obratu ve vzdělávací soustavě směrem k vyšší 

kvalitě. Vždyť v dnešní době, kdy se zvyšuje procento dětí se SVP a dětí integrovaných, dětí 

psychicky nestabilních, dětí ze sociálně slabých poměrů, z rozvrácených rodin a dětí cizích

státních příslušníků, jak z EU, tak i mimo EU (např. azylanti), jsou malé dětské kolektivy

s nadstandardně komplexním pohledem na každého žáka, individuálním přístupem ze strany 

všech zaměstnanců školy a s všestranným servisem prakticky nepostradatelné.

Manuál pro ředitele vesnických škol s názvem Marketingová strategie řízení vesnické 

školy, který vznikl na základě mého výzkumného šetření na vzorku 80-ti vesnických škol, bude 

rozeslán všem ředitelům, kteří o něho projevili zájem. Tento Manuál je otevřeným dokumentem, 

který mohou jednotliví ředitelé doplňovat a upravovat tak, aby se v budoucnu stal ještě 

preciznějším a propracovanějším a posloužil jako kvalitní nástroj vesnických škol 

v konkurenčním prostředí škol městských.
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Příloha 1 – DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE VESNICKÝCH ŠKOL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jsem ředitelkou úplné vesnické školy a cílem mého výzkumu je na základě Vašich informací, poznatků a zkušeností 
vytvořit marketingovou strategii řízení vesnické školy v konkurenčním prostředí škol městských tak, aby se stala 
praktickým návodem a především pomocníkem pro Vás, ředitele vesnických škol, a potažmo Vaše zřizovatele, jak 
obstát v nerovném boji a zabránit nejen zrušení školy, ale především degradaci života na vesnici a jejímu 
vylidňování.
Vaše odpovědi na uzavřené a otevřené otázky pro mě jistě budou zdrojem inspirace, zajímavých námětů 
a doporučení pro naši ještě kvalitnější práci.
Na uzavřené otázky 1. - 25. odpovídejte v pravém sloupci dle zadané škály 1 – 5:

 1 znamená ano, na výborné úrovni, 
 2 znamená ano, na dobré úrovni, 
 3 znamená ano, na spíše horší úrovni,
 4 znamená ano, na velmi špatné úrovni, 
 5 znamená ne, na nevyhovující úrovni.

Na otevřené otázky 1.- 5. odpovídejte celými větami, v případě, že Vám nebude stačit místo, napište odpověď na 
druhou stranu.

             Předem Vám děkuji za Váš čas !!!

Č. Uzavřené otázky 1 2 3 4 5

1. Škola má definované poslání. 

2. Škola má konkretizované dlouhodobé a krátkodobé cíle.

3. Vedení školy definuje příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí.

4. Vedení školy analyzuje silné a slabé stránky školy.

5. Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii.

6.
Vedení školy dokáže rychle reagovat na změny ve vývoji školských 
služeb a v konkurenčním prostředí.

7.
Vedení školy uplatňuje prvky relačního marketingu: buduje síť 
vztahů se zákazníky, partnery školy a veřejností.

8.
Vedení školy provádí soustavnou evaluaci aktivit školy zaměřenou na 
důkladnou vnitřní analýzu všech faktorů ovlivňujících další rozvoj 
školy.

9.
Vedení školy používá k propagaci školy a podpoře jejích služeb 
vhodné nástroje marketingového mixu.

10.
Vedení školy věnuje odpovídající pozornost rozvoji a pěstování 
kultury školy.

11.
Klima školy je charakterizováno činorodostí, loajálností, vzájemnou 
důvěrou, soudržností a příjemnou atmosférou.

12.
Ve škole jsou jasně rozděleny pravomoci a odpovědnost jednotlivých 
zaměstnanců.

13.
Pedagogičtí pracovníci používají ve výchovně-vzdělávacím procesu 
moderní a inovativní metody, formy a postupy práce.

14.
Vzdělávací nabídka školy je přizpůsobena potřebám žáků a přání 
rodičů.

15.
Psychosociální podmínky ve škole, především prevence sociálně 
patologických jevů jsou na velmi dobré úrovni.

16.
Prostorové a materiální podmínky, vnitřní vybavenost školy je na
odpovídající úrovni.

17.
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy jsou na 
odpovídající úrovni.

18. Škola realizuje zájmové vzdělávání, mimoškolní a prezentační akce.
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19.
.

Škola a její vedení je kladně hodnocena rodiči a veřejností.

20. Škola získává žáky v žádoucím množství.

21. Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků.

22.
Škola získává kvalitní pedagogy: čerstvé absolventy vysokých škol, 
zkušené a kvalifikované učitele, aprobované učitele.

23. Škola získává dostateční množství finančních prostředků na provoz.

24. Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM.

25.
Škola získává finanční prostředky mimo normativ: granty, přízeň 
sponzorů, dotace z EU apod.

Č. Otevřené otázky

1. Čím je, podle Vašeho názoru, Vaše škola zvláštní, specifická a jak toho využívá 
management Vaší školy?

2. V jakých oblastech je Vaše škola schopna konkurovat městským školám? V čem tedy 
spatřujete konkurenční „výhodu“ Vaší školy a jak jí využíváte?

3. V jakých oblastech není Vaše škola schopna konkurovat městským školám? V čem 
tedy spatřujete konkurenční „nevýhodu“ Vaší školy a máte námět na řešení této 
situace?

4. Co děláte proto, aby se Vaše škola stala přitažlivější pro své zákazníky?

5. Má váš zřizovatel zájem o zachování školy v obci i za cenu dodotování mezd 
učitelů při nižším počtu žáků ve škole?
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Příloha 2 
TABULKA č. 1 – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO ŘEDITELE VESNICKÝCH ŠKOL - JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Č Uzavřené otázky - Jihomoravský kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ø

1 Škola má definované poslání. 2 1 1 2 5 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1,575

2 Škola má konkretizované dlouhodobé a krátkodobé cíle. 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1,65

3 Vedení školy definuje příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1,7

4 Vedení školy analyzuje silné a slabé stránky školy. 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1,6

5 Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii. 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1,525

6
Vedení školy dokáže rychle reagovat na změny ve vývoji 
školských služeb a v konkurenčním prostředí.

2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2,025

7
Vedení školy uplatňuje prvky relačního marketingu: buduje síť 
vztahů se zákazníky, partnery školy a veřejností.

2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 4 5 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2,05

8
Vedení školy provádí soustavnou evaluaci aktivit školy 
zaměřenou na důkladnou vnitřní analýzu všech faktorů 
ovlivňujících další rozvoj školy.

2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 1,975

9
Vedení školy používá k propagaci školy a podpoře jejích služeb 
vhodné nástroje marketingového mixu.

1 1 2 1 5 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2,025

10
Vedení školy věnuje odpovídající pozornost rozvoji a pěstování 
kultury školy.

1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1,475

11
Klima školy je charakterizováno činorodostí, loajálností, 
vzájemnou důvěrou, soudržností a příjemnou atmosférou.

2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1,375

12
Ve škole jsou jasně rozděleny pravomoci a odpovědnost 
jednotlivých zaměstnanců.

2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1,45

13
Pedagogičtí pracovníci používají ve výchovně-vzdělávacím 
procesu moderní a inovativní metody, formy a postupy práce.

2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1,65

14
Vzdělávací nabídka školy je přizpůsobena potřebám žáků a přání 
rodičů.

1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1,475

15
Psychosociální podmínky ve škole, především prevence sociálně 
patologických jevů jsou na velmi dobré úrovni.

1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1,425

16
Prostorové a materiální podmínky, vnitřní vybavenost školy je na 
odpovídající úrovni.

2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1,85

17
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy 
jsou na odpovídající úrovni.

2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1,675

18
Škola realizuje zájmové vzdělávání, mimoškolní a prezentační 
akce.

1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1,275

19 Škola a její vedení je kladně hodnocena rodiči a veřejností. 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 5 1 2 1 1 2 2 2 5 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2,025

20 Škola získává žáky v žádoucím množství. 2 5 2 2 3 1 5 3 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 4 5 3 2 3 2,6

21 Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků. 2 5 5 3 3 2 2 3 1 5 2 2 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 4 1 3 2,5

22
Škola získává kvalitní pedagogy: čerstvé absolventy vysokých 
škol,  zkušené a kvalifikované učitele, aprobované učitele

1 2 1 2 5 2 5 3 1 3 1 1 1 1 3 1 5 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1,875

23
Škola získává dostateční množství finančních prostředků na 
provoz.

1 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 3 2,175

24 Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM. 2 4 4 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 5 2 1 3 2 4 2 2 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2,55

25
Škola získává finanční prostředky mimo normativ: granty, přízeň 
sponzorů, dotace z EU apod.

1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 5 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1,9

Ø 1,6 2 1,8 1,9 2,2 1,7 2,2 2,8 1,2 2,2 1,4 1,3 1,5 1,1 2,2 1,5 2,4 2,3 1,4 2 1,4 1,7 1,7 1,5 1,4 2,4 1,7 1,9 2,1 1,7 1,9 1,7 1,9 1,6 1,9 2,3 1,7 2 1,3 2,1 1,816



64

TABULKA č. 2 – VYHODNOCENÍ OTEVŘENÝCH OTÁZEK – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Č.
Otevřená 

otázka
Odpovědi respondentů - Jihomoravský kraj

Četnost

Školy „rodinného typu“  s nižším počtem žáků, tedy s velmi kvalitním individuálním přístupem ke každému jednotlivci, a tedy možností maximálního využití 
jejich potenciálu (vynikající výsledky v práci se žáky se SVP). Inkluzivní škola, která dovede zajistit odpovídající podmínky  každému dítěti.

25

Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy. 24

Velmi nízký výskyt sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, návykové látky – jejich identifikace hned v zárodku). 22

Maximální sepětí školy se životem v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem společenského života obce. 20

Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití nejen ve vyučování, ale i v době mimoškolní. 20

Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu. 19

Sloučení ZŠ a MŠ, a tím zajištění návaznosti a propojenosti vzdělávacích programů, bezproblémový přestup do 1. ročníku. 19

Síť vztahů se zřizovatelem, místními organizacemi a spolky, místními podnikateli. 17

Úspěchy žáků v soutěžích a v dalším vzdělávání. 16

1.

Čím je vaše 
škola 

zvláštní, 
specifická a 

jak toho 
využívá 

management 
vaší školy?

Zapojení rodičů a veřejnosti do života školy. 15

Nižší počet žáků ve třídách a s tím související individuální přístup k jednotlivým žákům. Kvalitnější individuální integrace žáků. 27

Vhodnost školy pro žáky, kteří potřebují klidné, rodinné prostředí; vhodnost pro žáky se SVP a žáky integrované. 27

Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy. 26

Maximální omezení sociálně patologických jevů. Maximální sepětí školy se životem v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem společenského života 
obce.

24

Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití nejen ve vyučování, ale i v době mimoškolní. 24

Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu. 22

Kvalitní vybavení školy ICT technikou a pomůckami. 21

2.

V jakých 
oblastech je 
vaše škola 
schopna 

konkurovat 
městským 
školám? V 

čem 
spatřujete 

konkurenční 
výhodu vaší 
školy a jak 

jí 
využíváte?

Kvalita a všestrannost pedagogického sboru. 21

Velká vytíženost ředitelů škol, v oblasti řízení je veškerá zodpovědnost a kontrola pouze na něm, takřka žádná možnost kvalitní zastupitelnosti. 28

Nižší finanční ohodnocení pracovníků školy vyplývající z nižšího počtu žáků. 26

 Škola nedostává dostatek finančních prostředků na provoz, investice a nákup DHM. 15

Málotřídní způsob výuky u většiny vesnických škol, který dle některých rodičů nemůže jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání. 15

Nepříznivý demografický vývoj v obci a jejím okolí, odchod mladých rodin za prací do měst. 14

Velký podíl dětí z neúplných a sociálně slabých rodin, což může být problémem v avizovaném testování znalostí žáků. 14

Nestálost pedagogického sboru. 10

Nedostatek aprobovaných pedagogů. 8

Odchod žáků do městských škol (někteří ambiciózní rodiče nemají důvěru ve vesnickou školu). 8

3.

V jakých 
oblastech 
není vaše 

škola 
schopna 

konkurovat 
městským 
školám? V 

čem 
spatřujete 

konkurenční 
nevýhodu 

vaší školy a 
máte námět 
na řešení?

Horší vybavenost většiny venkovských škol (materiální, technická, nábytek, pomůcky), ovšem výjimky potvrzují pravidlo, nedostatek financí na rekonstrukci 
školy (mnohé budovy jsou více než 100-leté, malé obce mají nízký rozpočet, a tedy si nemohou  rekonstrukci dovolit).

8

Škola má zpracovaný kvalitní, propracovaný, variabilní a zajímavý školní vzdělávací program. 26

Škola má kvalitní sociální prostředí a přátelské klima vhodné pro děti se SVP, děti integrované a děti upřednostňující klidné prostředí. 26

Sloučená ZŠ s MŠ skýtá řadu některých velmi důležitých výhod: propojení vzdělávacích programů, propojení života na bázi pořádání společných akcí, 
podchycování rodičů dětí v MŠ pořádáním prezentačních akcí pro ně a jejich rodiče (Dny otevřených dveří, zábavné sportování a olympiády, předzápisové a 
pozápisové lekce, dětský karneval, hrajeme si na školu apod.), poradenství učitelů a speciálních pedagogů ZŠ rodičům dětí v MŠ.

26

Škola neustále  monitoruje demografický vývoj ve svém okolí a eventuální budoucí žáky své školy, které se snaží dobře volenými prezentačními akcemi 
podchytit, stejně jako netradičně a zajímavě pojatým zápisem. Učitelé 1. stupně navštěvují spádové MŠ a komunikují s rodiči dětí.

24

Škola soustavně prezentuje své výsledky na veřejnosti, cestou médií (prezentace výsledků školy a jejích aktivit), webových stránek, informačních letáků, akcí 
organizovaných školou (předvánoční a velikonoční jarmark, školní ples, oslavy Dne matek, Dne dětí, sportovní olympiády, školní akademie, pořádání 
kulturních vystoupení, organizování koncertů aj.), individuálních pohovorů, pořádání vzdělávacích kurzů pro rodiče a veřejnost, organizováním exkurzí a 
návštěv divadelních představení apod.

24

4.

Co děláte 
proto, aby 

se vaše 
škola stala 

přitažlivější 
pro své 

zákazníky?

Ve škole je kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor, učitelé – specialisté (logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga). 22

Ano, má zájem (záleží ale na tom, zda na to bude v budoucnu mít finance). 35

Velká podpora zřizovatele, dodotovává mzdy už nyní. 11

Ne, nemá zájem, není to jeho priorita. 4

5.

Má váš 
zřizovatel 
zájem o 

zachování 
školy v obci 

i za cenu 
dodotování 

mezd 
učitelů při 

nižším 
počtu žáků?

Zřizovatel zatím vyčkává, my jsme v nejistotě. 1
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Příloha 3 
TABULKA č. 3 – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO ŘEDITELE VESNICKÝCH ŠKOL KRAJ VYSOČINA

Č. Uzavřené otázky - Kraj Vysočina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ø

1 Škola má definované poslání. 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1,625

2 Škola má konkretizované dlouhodobé a krátkodobé cíle. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1,5

3 Vedení školy definuje příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1,625

4 Vedení školy analyzuje silné a slabé stránky školy. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1,5

5 Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1,65

6
Vedení školy dokáže rychle reagovat na změny ve vývoji školských služeb 
a v konkurenčním prostředí.

1 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 5 1 2 1 3 1 2 3 2,1

7
Vedení školy uplatňuje prvky relačního marketingu: buduje síť vztahů se 
zákazníky, partnery školy a veřejností.

1 2 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1,925

8
Vedení školy provádí soustavnou evaluaci aktivit školy zaměřenou na 
důkladnou vnitřní analýzu všech faktorů ovlivňujících další rozvoj školy.

1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2

9
Vedení školy používá k propagaci školy a podpoře jejích služeb vhodné 
nástroje marketingového mixu.

2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 5 5 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3 1 4 2 3 3 5 4 2 2 1 3 3 2,35

10
Vedení školy věnuje odpovídající pozornost rozvoji a pěstování kultury 
školy.

1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1,475

11
Klima školy je charakterizováno činorodostí, loajálností, vzájemnou 
důvěrou, soudržností a příjemnou atmosférou.

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1,25

12
Ve škole jsou jasně rozděleny pravomoci a odpovědnost jednotlivých 
zaměstnanců.

1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1,3

13
Pedagogičtí pracovníci používají ve výchovně-vzdělávacím procesu 
moderní a inovativní metody, formy a postupy práce.

2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1,65

14 Vzdělávací nabídka školy je přizpůsobena potřebám žáků a přání rodičů. 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 5 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1,675

15
Psychosociální podmínky ve škole, především prevence sociálně 
patologických jevů jsou na velmi dobré úrovni.

1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1,45

16
Prostorové a materiální podmínky, vnitřní vybavenost školy je na 
odpovídající úrovni.

2 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1,7

17
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy jsou na 
odpovídající úrovni.

1 2 3 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1,525

18 Škola realizuje zájmové vzdělávání, mimoškolní a prezentační akce. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1,325

19 Škola a její vedení je kladně hodnocena rodiči a veřejností. 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 5 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 2 2 1 2 2 2 1,725

20 Škola získává žáky v žádoucím množství. 3 5 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 5 2 2 1 2 4 1 1 3 3 1 2 1 1 2 5 1 4 1 2 4 1 4 4 1 4 3 3 2,75

21 Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků. 2 3 2 4 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 2 1 1 2 4 1 1 5 3 5 2 4 3 2 2 4 3 2,65

22
Škola získává kvalitní pedagogy: čerstvé absolventy vysokých škol,  
zkušené a kvalifikované učitele, aprobované učitele

2 2 1 4 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 5 4 4 1 1 2 2 2 2 5 2 2 2 3 5 2 5 1 4 2 1 4 3 2 2,425

23 Škola získává dostateční množství finančních prostředků na provoz. 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 4 1 1 5 2 4 1 1 1 1 3 3 3 2,25

24 Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM. 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 1 4 1 2 5 2 4 1 2 1 2 3 4 4 2,6

25
Škola získává finanční prostředky mimo normativ: granty, přízeň sponzorů, 
dotace z EU apod.

3 2 4 1 3 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 5 1 3 1 2 3 2 1 3 3 2,125

ø 1,5 1,9 2 1,8 2,2 1,9 2,1 1,3 1,6 2 1,8 2 2,1 2 1,6 1,7 2,2 2,5 1,7 1,4 1,7 2 1,9 1,2 1,4 1,4 1,3 2,6 1,2 1,8 2,1 1,6 3 1,2 2,3 1,9 1,6 1,5 2,4 2,4 1,846
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TABULKA č. 4 – VYHODNOCENÍ OTEVŘENÝCH OTÁZEK – KRAJ VYSOČINA
Č.

Otevřená 
otázka

Odpovědi respondentů - Kraj Vysočina Četnost

Školy „rodinného typu“  s nižším počtem žáků, tedy s velmi kvalitním individuálním přístupem ke každému jednotlivci, a tedy možností maximálního využití 
jejich potenciálu (vynikající výsledky v práci se žáky se SVP). Inkluzivní škola, která dovede zajistit odpovídající podmínky  každému dítěti.

23

Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy. 23

Velmi nízký výskyt sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, návykové látky – jejich identifikace hned v zárodku). 22

Maximální sepětí školy se životem v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem společenského života obce. 21

Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití nejen ve vyučování, ale i v době mimoškolní. 20

Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu. 20

Sloučení ZŠ a MŠ, a tím zajištění návaznosti a propojenosti vzdělávacích programů, bezproblémový přestup do 1. ročníku. 20

Síť vztahů se zřizovatelem, místními organizacemi a spolky, místními podnikateli. 18

 Úspěchy žáků v soutěžích a v dalším vzdělávání. 16

1.

Čím je vaše 
škola 

zvláštní, 
specifická a 

jak toho 
využívá 

management 
vaší školy?

Zapojení rodičů a veřejnosti do života školy. 15

Nižší počet žáků ve třídách a s tím související individuální přístup k jednotlivým žákům. Kvalitnější individuální integrace žáků. 26

Vhodnost školy pro žáky, kteří potřebují klidné, rodinné prostředí; vhodnost pro žáky se SVP a žáky integrované. 25

Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy. 25

 Maximální omezení sociálně patologických jevů. Maximální sepětí školy se životem v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem společenského života obce. 23

 Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití nejen ve vyučování, ale i v době mimoškolní. 22

Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu. 22

Kvalitní vybavení školy ICT technikou a pomůckami. 21

2.

V jakých 
oblastech je 
vaše škola 
schopna 

konkurovat 
městským 
školám? V 

čem 
spatřujete 

konkurenční 
výhodu vaší 
školy a jak 

jí 
využíváte?

Kvalita a všestrannost pedagogického sboru. 18

Velká vytíženost ředitelů škol, v oblasti řízení je veškerá zodpovědnost a kontrola pouze na něm, takřka žádná možnost kvalitní zastupitelnosti. 29

Nižší finanční ohodnocení pracovníků školy vyplývající z nižšího počtu žáků. 26

 Škola nedostává dostatek finančních prostředků na provoz, investice a nákup DHM. 14

Málotřídní způsob výuky u většiny vesnických škol, který dle některých rodičů nemůže jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání. 14

Nepříznivý demografický vývoj v obci a jejím okolí, odchod mladých rodin za prací do měst. 13

Velký podíl dětí z neúplných a sociálně slabých rodin, což může být problémem v avizovaném testování znalostí žáků. 12

Nestálost pedagogického sboru. 10

 Nedostatek aprobovaných pedagogů. 9

Odchod žáků do městských škol (někteří ambiciózní rodiče nemají důvěru ve vesnickou školu). 8

3.

V jakých 
oblastech 
není vaše 

škola 
schopna 

konkurovat
městským 
školám? V 

čem 
spatřujete 

konkurenční 
nevýhodu 

vaší školy a 
máte námět 
na řešení?

Horší vybavenost většiny venkovských škol (materiální, technická, nábytek, pomůcky), ovšem výjimky potvrzují pravidlo, nedostatek financí na rekonstrukci 
školy (mnohé budovy jsou více než 100-leté, malé obce mají nízký rozpočet, a tedy si nemohou  rekonstrukci dovolit).

8

Škola má zpracovaný kvalitní, propracovaný, variabilní a zajímavý školní vzdělávací program. 27

Škola má kvalitní sociální prostředí a přátelské klima vhodné pro děti se SVP, děti integrované a děti upřednostňující klidné prostředí. 26

Sloučená ZŠ s MŠ skýtá řadu některých velmi důležitých výhod: propojení vzdělávacích programů, propojení života na bázi pořádání společných akcí, 
podchycování rodičů dětí v MŠ pořádáním prezentačních akcí pro ně a jejich rodiče (Dny otevřených dveří, zábavné sportování a olympiády, předzápisové a 
pozápisové lekce, dětský karneval, hrajeme si na školu apod.), poradenství učitelů a speciálních pedagogů ZŠ rodičům dětí v MŠ.

25

Škola neustále  monitoruje demografický vývoj ve svém okolí a eventuální budoucí žáky své školy, které se snaží dobře volenými prezentačními akcemi 
podchytit, stejně jako netradičně a zajímavě pojatým zápisem. Učitelé 1. stupně navštěvují spádové MŠ a komunikují s rodiči dětí.

24

Škola soustavně prezentuje své výsledky na veřejnosti, cestou médií (prezentace výsledků školy a jejích aktivit), webových stránek, informačních letáků, akcí 
organizovaných školou (předvánoční a velikonoční jarmark, školní ples, oslavy Dne matek, Dne dětí, sportovní olympiády, školní akademie, pořádání kulturních 
vystoupení, organizování koncertů aj.), individuálních pohovorů, pořádání vzdělávacích kurzů pro rodiče a veřejnost, organizováním exkurzí a návštěv 
divadelních představení apod.

23

4.

Co děláte 
proto, aby 

se vaše 
škola stala 

přitažlivější 
pro své 

zákazníky?

Ve škole je kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor, učitelé – specialisté (logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga). 22

Ano, má zájem (záleží ale na tom, zda na to bude v budoucnu mít finance). 37

Velká podpora zřizovatele, dodotovává mzdy už nyní. 7

Ano, jen v případě, že nebude muset přispívat na mzdy 2
5.

Má váš 
zřizovatel 
zájem o 

zachování 
školy v obci 

i za cenu 
dodotování 

mezd 
učitelů při 

nižším 
počtu žáků?

Zřizovatel zatím vyčkává, my jsme v nejistotě. 1
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Příloha 4

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ŘÍZENÍ VESNICKÉ ŠKOLY

Manuál pro ředitele vesnických škol

Vážení kolegové, 
dostává se Vám do rukou materiál zpracovaný na základě mého výzkumného šetření na 
vzorku 80-ti vesnických škol, bude rozeslán všem ředitelům, kteří o něho projevili zájem. 
Tento Manuál je otevřeným dokumentem, který mohou jednotliví ředitelé doplňovat 
a upravovat tak, aby se v budoucnu stal ještě preciznějším a propracovanějším a posloužil 
jako kvalitní nástroj vesnických škol v konkurenčním prostředí škol městských.

1. Škola má definované poslání.

1. Jelikož je poslání školy prohlášením trvalého charakteru a poskytuje pohled na současné 
a budoucí aktivity školy, na její hodnoty a především na to, co ji odlišuje od jejích 
konkurentů, nesmí být formulováno vágně, úzce, anebo naopak příliš široce, poněvadž by se 
mohlo stát formálním a neúčinným, ba dokonce nesrozumitelným. 

2. Nemělo by být představou pouze managementu školy, ale také jejího pedagogického sboru 
a potažmo všech zaměstnanců. 

3. Praxe ukazuje, že by formulace poslání měla být v první řadě zaměřena směrem k okruhu 
potenciálních zákazníků školy a v řadě druhé by měla identifikovat její filosofii a přednosti 
vzdělávacího a výchovného programu školy.

4. Je důležité, aby poslání školy bylo prezentováno ve všech stěžejních dokumentech, stejně 
jako v informačních letácích a brožurách tak, aby potenciální zákazníci školy s ním byli 
seznámeni (např. Základní škola Bohdalice je „Školou spokojených dětí“ s důsledně 
individuálním přístupem ke každému z nich. Jejím cílem je poskytovat co nejkvalitnější 
vzdělání založené na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností 
a zájmů každého žáka, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Splnění tohoto 
cíle garantuje profesionální tým pedagogických pracovníků a důsledná spolupráce 
s rodičovskou veřejností, založená na vzájemné vstřícnosti a otevřenosti.).

2. Škola má konkretizované dlouhodobé a krátkodobé cíle.

1. Praxe potvrzuje nutnost stanovení dlouhodobých cílů skutečně reálných, které budou 
výsledkem diskuse co největšího okruhu zainteresovaných: zaměstnanců školy, rodičů, rady 
školy, zřizovatele; jelikož pouze při vzájemné shodě a především podpoře jednotlivých 
zúčastněných partnerů lze dosáhnout optimálních výsledků při jejich naplňování.

2. Z dlouhodobých cílů pak vyplývají cíle krátkodobé, jejichž plnění musí být nutně 
systematicky monitorováno (prostřednictvím dotazníků, řízených rozhovorů se 
zúčastněnými partnery), kvantifikováno a evaluováno.

3. Vedení školy definuje příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí.

1. Ohrožení, tedy nežádoucí vlivy z vnějšího prostředí, nutně vedou v případě absence 
protiopatření buď ke stagnaci, postupnému úpadku, ba dokonce i k zániku školy. Proto je 
jejich definování nezbytně nutné, a to i v případě škol v současné době úspěšných 
a žádaných, neboť žádná z nich nemá a nemůže mít v současném rychle se vyvíjejícím světě 
záruku udržitelnosti tohoto stavu, jelikož definice příležitostí, tedy příznivých vlivů pro 
budoucnost školy, může znamenat velmi důležitou možnost získání konkurenční výhody.
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4. Vedení školy analyzuje silné a slabé stránky školy.

1. Situační analýza je logickým zahájením každé plánovací činnosti. Měla by podchytit 
všechny rozhodující vlivy, které vytvářejí podmínky pro činnost, fungování a výkonnost 
školy a včasně zvážit nebezpečí (či příležitosti) vyplývající z existujících trendů 
v politickém, ekonomickém, demografickém, technologickém a sociálním vývoji prostředí 
školy, a posléze přijmout odpovídající strategii.

2. Úspěšnost školy závisí také na správném odhadu budoucích změn. V praxi se asi nejvíce 
aplikuje systém sestavení několika alternativních možností budoucího vývoje a ke každé 
takové variantě pak vedení školy přijme adekvátní marketingové rozhodnutí.

5. Vedení školy formuluje jasnou a srozumitelnou strategii.

1. Na základě provedených analýz a stanovených cílů formuluje management zásadní 
rozhodnutí - strategii školy - ve vztahu k cílovému trhu školy, konkurenci a k nim se 
vztahujícím částem marketingového mixu (vzdělávací program školy, cena poskytované 
služby, distribuce vzdělávacího programu, komunikace, lidé). 

2. Při formulování vhodné strategie je vždy nutné zvážit i míru rizika, kterou s sebou přináší.

3. Formulace strategie je základním kamenem celého procesu, na nějž pak musí navazovat její 
realizace a soustavná zpětná vazba, z níž pak vyplývají možné úpravy, změny 
a přehodnocení dosavadní strategie.

6. Vedení školy dokáže rychle reagovat na změny ve vývoji školských služeb 
a v konkurenčním prostředí.

Říká se, že jen škola, která pružně reaguje na změny v prostředí, může být vynikající, ovšem je 
nutné k tomuto tvrzení dodat: pouze taková škola, která má k rychlé reakci veškeré podmínky 
a to především finanční. A bohužel, pokud hovoříme o řadě malých vesnických škol, nejsou tyto 
podmínky zcela dostačující.

1. Přesto je možné za společné součinnosti ředitele školy a představitelů obce tyto podmínky 
upravit na žádoucí úroveň. Ovšem ze strany ředitele to znamená účast nejen na veřejném, 
ale i politickém životě obce, účast na zastupitelstvech a neustálé objasňování důležitosti
existence vzdělávací instituce pro život na vesnici.

2. Novým fenoménem dnešní doby je existence místních akčních skupin, které se již několik 
let profilují právě na venkově a jejich členy mohou být nejen jednotlivé obce a obecní 
organizace, ale i příspěvkové organizace. Tyto místní akční skupiny – MASky – poskytují 
v rámci Programu Rozvoj venkova 2007 - 2013 dotace na projekty všem zainteresovaným 
subjektům v zájmu trvale udržitelného rozvoje venkova, samozřejmě na základě předem 
daných kritérií. Tedy škola jako člen této skupiny, anebo škola pod záštitou obce jako člena 
této skupiny, může získat finanční prostředky, které jí tak chybí.

3. Podstatnou pomocí se v těchto letech jeví dostupnost dotací z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU – peníze školám“, na které může „dosáhnout“ 
opravdu každá škola, jde jen o to, aby zpracovala co nejkvalitnější projektový záměr, který 
bude co nejlépe vyhovovat jejím strategickým záměrům, a díky němuž může pružně 
reagovat na změny ve vývoji školských služeb. 

4. Nejsou to jen finance, díky nimž můžeme reagovat na změny na trhu školských služeb ve 
formě nákupu nejmodernější ICT techniky a rozmanitých vzdělávacích pomůcek, ale je to 
především naše „know - how“, naše schopnost vidět dopředu a „dále“, kterou je nutné 
podpořit studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky, průběžným samostudiem 
nejnovějších tendencí ve školství, monitorováním odborné literatury a časopisů, 
vzdělávacích akcí a seminářů apod. 
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5. Jako jedno z nejpodstatnějších se jeví neustálé a průběžné sledování a monitorování 
konkurenčních škol ve všech jejich aktivitách a činnostech, a rovněž soustavné 
monitorování případných změn potřeb a chování zákazníků naší školy.

7. Vedení školy uplatňuje prvky relačního marketingu: buduje síť vztahů se 
zákazníky, partnery školy a veřejností.

1. Síť vztahů se zákazníky školy musí být prioritou každého ředitele, a to především vztahy 
s rodiči potenciálních žáků. Pokud je škola právním subjektem sloučené základní a mateřské 
školy, má možnost této „konkurenční výhody“ využít ve svůj prospěch, a to už v době, kdy 
děti navštěvují mateřskou školu. 

2. Ředitelé sloučených škol mají možnost vzájemně propojit školní vzdělávací programy tak, 
aby přinesly oběma školám zvýšení jejich kvality a následně podchytily děti mateřské školy 
a hlavně jejich rodiče pro plynulý přechod do místní základní školy. Toto propojení ŠVP se 
děje jednak cestou:

o vzdělávací nabídky (např. učení se jazyku u dětí předškolního věku, učitel ZŠ 
dochází do MŠ, společné projekty např. Zdravá škola, ochrana životního prostředí, 
prevence sociálně patologických jevů apod.), 

o jednak cestou zájmových aktivit vyplývajících z místního prostředí a historie 
(kroužky ochránců přírody, regionální kroužky), 

o jednak cestou společných prezentačních, kulturních a sportovních akcí (dětský 
karneval, návštěvy divadelních představení, společné sportování, společné oslavy 
svátků a vesnických tradic, akademie na závěr školního roku apod.), 

o a také cestou akcí pořádaných základní školou a jejími žáky pro děti mateřské školy 
(např. divadelní představení v režii žáků ZŠ, zábavná olympiáda organizovaná žáky 
školy atd.).

3. A k těmto důležitým akcím již neodmyslitelně patří akce spojené se zápisem dětí do 
1. ročníku. Asi nejdůležitějšími pro úspěšné získání předškoláků a jejich rodičů pro ZŠ je 
pořádání předzápisových lekcí a posléze i pozápisových lekcí. Nejen, že díky nim a hlavně 
účasti budoucích prvňáčků zjistíme, zda naše dlouhodobé snažení nese své ovoce, ale hlavně 
poskytneme svým budoucím zákazníkům určitý nadstandard, který běžně všechny školy 
neposkytují, a to hovořím i o městských.

4. Velmi podstatné je budování vztahů s okolními mateřskými školami, a to rovněž výše 
jmenovanými formami, díky nimž zapojíme děti do života naší školy a ony tak získají nové, 
zajímavé a hlavně pozitivní zkušenosti s ní a budou se do ní těšit (akce typu Hra na školáky, 
Těšíme se do školy, akce sportovního charakteru, Dny otevřených dveří se zábavným 
odpolednem, předzápisové lekce apod.).

5. V dnešní době existuje řada tzv. komunitních škol, které jsou součástí Národní sítě 
vesnických komunitních škol. Jejich účelem je organizovat vzdělávací semináře a kurzy 
v rámci celoživotního vzdělávání občanů obce, a tím naplnit své hlavní poslání, kterým je 
rozvoj obce. I tímto způsobem se může vesnická škola stát přitažlivější pro své zákazníky.

6. Velmi významným partnerem školy se může stát Místní akční skupina v daném regionu, 
jako člen Národní sítě Místních akčních skupin ČR (MAS), která je dobrovolným sdružením 
samostatných a nezávislých neziskových organizací. Jejím členem se může stát i základní či 
mateřská škola. Posláním Národní sítě MAS je podpora činnosti MAS při realizaci 
programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově 
prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje a pomocí metody LEADER 
spolupracovat s dalšími zeměmi, např. i cestou poskytnutých dotací z EU.

7. Velmi důležité je budování sítě vztahů s dalšími partnery školy, jistě v první řadě s místním 
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zastupitelstvem, místními organizacemi a spolky a veřejností obce, ve druhé řadě pak 
s eventuálními sponzory. Vztahy s představiteli obce byly popsány výše. Vztahy 
s eventuálními sponzory a veřejností budou popsány níže.

8. Vedení školy provádí soustavnou evaluaci aktivit školy zaměřenou na 
důkladnou vnitřní analýzu všech faktorů ovlivňujících další rozvoj školy.

Ve vedení obvyklé malé vesnické školy bývá převážně jeden člověk, těžko může tedy provádět 
soustavnou evaluaci, neboť je zahlcen mnohem větším množstvím úkolů než ředitelé velkých 
škol disponující více početným managementem. A pokud, připusťme, ředitel vesnické školy 
opravdu soustavně evaluuje, lze předpokládat, že jeho hodnocení bude oscilovat někde na 
pomezí objektivního a subjektivního. 

1. Tedy jednou z možností je pověření tímto úkolem dalšího pedagogického pracovníka, 
proškoleného ředitelem, čímž se zvyšuje objektivita výsledků hodnocení.

2. Další možností soustavné evaluace pro ředitele malé vesnické školy mohou být 
předpřipravené dotazníky směrem k hodnocenému faktoru, jejichž příprava sice zabere 
mnoho času, ale následně v dalším hodnotícím období čas ušetří (např. projekt Cesta ke 
kvalitě, který je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení). 

9. Vedení školy používá k propagaci školy a podpoře jejích služeb vhodné 
nástroje marketingového mixu.

Šíře a kvalita nabídky školy je jedním z důležitých faktorů pro tržní umístění školy ve vztahu ke 
konkurenci a pro určení zájmu zákazníků o její služby.

1. Poskytování vzdělávacích služeb je dlouhodobým procesem se specifickými požadavky na 
uplatňování jednak tradičních 4 P marketingu i tzv. vnitřního marketingu (motivování 
a práce s učiteli a zaměstnanci školy) a interaktivního marketingu (profesionalita při styku 
se zákazníky školy, otevřenost školy, vstřícnost vůči všem zákazníkům, přístup k rodičům 
jako k partnerům).

2. Při uplatňování vnitřního marketingu v běžné praxi malé vesnické školy především v oblasti 
motivace zaměstnanců školy, musí nutně každý ředitel uplatnit své „manažerské 
mistrovství“ a propracovaný a promyšlený systém náboru eventuálních zaměstnanců školy, 
neboť finanční prostředky na nenárokové složky jeho zaměstnanců jsou ve většině případů 
více než omezené. I tak má ředitel určité možnosti:

o Získat kvalitní zaměstnance, kteří budou pracovat nad rámec své pracovní doby i bez 
nároku na odměnu, což je v současné době krize dost dobře možné.

o Získat kvalitní zaměstnance z okolí školy, kteří z loajality ke škole a regionu budou 
vděčni za toto pracovní místo.

o Získat kvalitní zaměstnance z městských škol, kteří chtějí pracovat „v klidu“ 
a zabývat se vzděláváním, ne pouze výchovou, jak tomu mnohdy bývá 
v přeplněných městských třídních kolektivech. Budou spokojeni v málo početných 
třídách a klidném prostředí a nebudou vyžadovat zvláštní odměny za svou práci.

o Získat kvalitní zaměstnance, kteří odměnu požadují, tedy musí ředitel vejít v jednání 
se zřizovatelem a získat pro tyto zaměstnance finance na dodotování jejich 
nenárokových složek (popřípadě využije ředitel dotací z EU na ohodnocení 
nadstandardních aktivit učitele).

3. Motivace zaměstnanců školy může být realizovaná rovněž formou neformálních setkávání 
(posezení se zaměstnanci školy a bývalými zaměstnanci u příležitosti Dne učitelů, na konci 
školního roku), prostřednictvím společně organizovaných sportovních, kulturních 
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a společenských akcí apod.

4. Žáci, rodiče a ostatní partneři školy posuzují kvalitu školou poskytovaných služeb nejen 
z hlediska výsledku, ale i z hlediska důvěry v toho, kdo tuto službu poskytuje, což je velmi 
podstatný fakt, na který musí management školy vždy brát zřetel. A jelikož z praxe víme, že 
„důvěra se získává velmi dlouho, ale velmi rychle se ztrácí“, musí mít tento fakt ředitel 
vesnické školy neustále na zřeteli, zvláště pak proto, že specifikum venkova 
s celovesnickými takřka rodinnými vztahy má své zvláštnosti, které je nutné brát v úvahu 
(rychlost šíření nepřesných informací a pomluv).

10. Vedení školy věnuje odpovídající pozornost rozvoji a pěstování kultury školy.

Pokud je kultura školy konstruktivní a je vytvořený kvalitní nadindividuální systém hodnot 
a norem, pak jejich společné sdílení přináší prospěch jak žákům, tak jejich rodičům. 

Aby celý systém školy mohl fungovat efektivně a mohl se dále rozvíjet, musí mezi 
organizačním sociálním systémem (kultura školy a mezilidské vztahy) existovat shoda. 

1. Je třeba dobře propracovat způsob, jakým škola rozděluje úkoly vyplývající z jejího poslání 
mezi jednotlivé skupiny pracovníků a koordinovat jejich činnost.

2. V případě vesnické školy, která se léta potýká s úbytkem žáků, se jeví jako nejvhodnější 
takový model, který je charakterizován prolínáním byrokratického (vertikální linie řízení, 
přesné definování pravidel, náplně práce, postupů a žádoucích výstupů) a organického typu 
organizace (zdůraznění lidského faktoru, osobní zodpovědnost a zainteresovanost, autorita 
vycházející z osobních a profesionálních kvalit pracovníků školy, obsah komunikace 
založený na kolegialitě) s prvky zaměření se na schopnosti, možnosti, vědomosti 
a individuální potřeby žáků a z toho vyplývající jejich diferenciaci.

11. Klima školy je charakterizováno činorodostí, loajálností, vzájemnou důvěrou, 
soudržností a příjemnou atmosférou.

Rozhodujícími faktory, které vytvářejí a ovlivňují klima školy, jsou její kultura, kvalita 
managementu a systém mezilidských vztahů, z nichž následně vyplývá kvalita vnitřního 
prostředí školy, která zase přímo ovlivňuje vnímanou kvalitu práce vzdělávací instituce. 

Praxí je ověřeno, že v menším kolektivu lidí bývá také klima školy příznivější, činorodější, 
klidnější a pohodovější, zkrátka zdravější, což je dáno vyšší loajalitou ke škole vyplývající 
z vyšší snahy o plnění cílů školy a taktéž snahou o udržení si takovéhoto pracovního místa, což 
je opět dalším předpokladem pro zachování vesnického školství. 

1. Ač praxe potvrzuje příznivé klima u většiny malých vesnických škol, je nutné na něm 
i nadále pracovat a dělat vše pro jeho zachování. Velmi důležitá je podpora kvality 
mezilidských vztahů cestou neformálních schůzek a akcí se zaměstnanci školy, ke kterým 
mohou patřit společné oslavy narozenin, posezení na začátku školního roku, ke Dni učitelů, 
společné rozloučení na konci školního roku, organizování návštěv divadel, exkurzí a zájezdů 
i s rodinnými příslušníky, účast na akcích pořádaných obcí, společná účast na školním plese 
apod.

2. Mezi známky „manažerského mistrovství“ jistě patří empatické chování ředitele školy vůči 
jeho zaměstnancům, individuální rozhovory v jejich tíživých situacích, možná pomoc nebo 
rada ze strany ředitele. Toto chování ředitele pak bývá nezřídka odměněno důvěrou jeho 
zaměstnanců a jejich ještě větší loajalitou ke škole.
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12. Ve škole jsou jasně rozděleny pravomoci a odpovědnost jednotlivých 
zaměstnanců.

Na vesnických školách je běžnou praxí, že jednotliví pedagogové mají odpovědnost širší, což je 
dáno nízkým počtem členů pedagogického sboru. Důsledkem toho je nesporně jejich větší 
zatížení, ale také jejich větší všestrannost, a tedy i využitelnost. 

1. Pokud ředitel vybírá pro svou školu takové zaměstnance, kteří mají zájem na ní pracovat, 
není toto zatížení pro ně nikterak limitující, ba dokonce velmi často pracují i nad rámec své 
pracovní doby bez nároku na odměnu. 

2. V tomto směru je nesmírně důležitý individuální pohovor ředitele školy s eventuálním 
budoucím zaměstnancem a jeho reálné odhadnutí vhodnosti a přínosu tohoto zaměstnance 
pro práci na malé vesnické škole. Různorodost možností při náboru takových zaměstnanců 
je popsána výše.

13. Pedagogičtí pracovníci používají ve výchovně-vzdělávacím procesu moderní 
a inovativní metody, formy a postupy práce.

Současné možnosti vesnických pedagogů účastnit se DVPP jsou většinou nižší, než jejich 
kolegů z velkých městských škol (nízká zastupitelnost pedagoga na malé škole, nižší finanční 
prostředky). Přesto považují další vzdělávání za velmi významné, jelikož je jedním 
z předpokladů uspět v konkurenci větších škol. 

1. Dobrý ředitel vesnické školy proto umožňuje členům svého sboru dále se vzdělávat 
prostřednictvím akreditovaných kurzů, i když pouze do výše omezených finančních 
prostředků. Důležité je správné nastavení směrnice o DVPP a určení priorit pro daný školní 
rok nebo období. 

2. V současné době je množství projektů zaměřených na DVPP a hrazených z peněz EU, čehož 
musí management vesnických škol využívat v první řadě.

3. Další možností je samostudium odborné literatury a společné seznamovaní celého týmu 
s nastudovanými novinkami, anebo společné hospitace u pedagoga, který se nějakého 
školení účastnil, případně nastudoval zajímavé metody práce v odborné literatuře.

14. Vzdělávací nabídka školy je přizpůsobena potřebám žáků a přání rodičů.

Tato vysoká adaptabilita vesnických škol je dána především tím, že nižší počet žáků umožňuje 
výrazně snazší a objektivnější identifikaci jejich potřeb a možností, následně pak jejich úspěšné 
naplňování. 

1. Díky neustálé komunikaci a týmové spolupráci méně početného pedagogického sboru, 
sedícího většinou ve společné sborovně, pak nesporně dochází k nadstandardně 
komplexnímu pohledu na každého žáka. Učitelé pracují se žáky nejen v době vyučování, 
v zájmových kroužcích a na mimoškolních akcích školy, ale také se s nimi účastní veřejného 
života obce. Což je ideál, který může škola svým žákům nabízet.

2. Menší vesnické školy dávají svým žákům možnost maximálního využití jejich potenciálu, 
což se projevuje ve vynikajících výsledcích v práci se žáky se SVP a hlavně s žáky 
integrovanými.

3. Vesnické školy s malým počtem dětí ve třídě jsou ideálním vzdělávacím zařízením pro děti 
psychicky nestabilní, děti ze sociálně slabých poměrů, děti z rozvrácených rodin a děti 
cizích státních příslušníků, jak z EU, tak i mimo EU (např. azylanti). Těmto dětem je totiž 
škola schopna poskytnout maximální servis ve všech oblastech, díky kterému se pak tyto 
děti mnohem lépe adaptují a dosahují mnohem lepších výsledků.
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15. Psychosociální podmínky ve škole, především prevence sociálně 
patologických jevů jsou na velmi dobré úrovni.

1. Třebaže je prevence sociálně patologických jevů na malých vesnických škola tradičně na 
velmi dobré úrovni, přesto je třeba neustále monitorovat sociálně – vztahové klima třídy, 
podchycovat každé i malé náznaky problémového chování.

2. Jelikož dnešní doba charakterizovaná rozvojem informací, médií a techniky s sebou přináší 
řadu nástrah, na které děti mnohdy rády pozitivně reagují, tudíž můžeme do budoucna 
očekávat narůstání problematického chování i u žáků malých vesnických škol, protože oni 
stejně jako děti z města, nejsou uchráněny před výdobytky moderního světa v tom špatném 
slova smyslu. Tedy různorodé preventivní aktivity jsou v každé škole, malé i velké, přímo 
ohrožené i nepřímo ohrožené, vždy nutným doplňkem výchovně – vzdělávacího procesu 
(celoškolní projekty zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů, boj proti xenofobii, 
kyberšikaně, šikaně; projekty společné pro žáky a rodiče apod.).

16. Prostorové a materiální podmínky, vnitřní vybavenost školy je na 
odpovídající úrovni.

1. Pro každou vesnickou školu je více než nutným faktem snažit se získávat finanční 
prostředky z jiných zdrojů, vybudovat si síť eventuálních sponzorů, využívat všech 
dostupných grantů a dotací (MŠMT, krajské úřady, různé firmy, společnosti a sdružení), 
žádat o finance z prostředků evropských fondů, využívat členství v místních akčních 
skupinách (viz výše). Základem je ovšem neustálý a průběžný monitoring eventuálních 
poskytovatelů dotací.

2. Za účelem získávání finančních dotací z fondů EU je velmi vhodné nechat vyškolit 
některého zaměstnance v oblasti tvorby žádosti o dotace, poněvadž její zpracování 
renomovanou firmou je velmi finančně náročné. Další variantou je zpracování dotační 
žádosti pod záštitou obce.

3. Podstatnou pomocí je v těchto letech dostupnost dotací z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost „EU – peníze školám“, na které může „dosáhnout“ opravdu každá 
škola, jde jen o to, aby zpracovala co nejkvalitnější projektový záměr, který bude co nejlépe 
vyhovovat jejím strategickým záměrům, a díky němuž může pružně reagovat na změny ve 
vývoji školských služeb. 

17. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy jsou na 
odpovídající úrovni.

1. Hygienické a bezpečné vzdělávání je jedním ze základních předpokladů kvalitní vzdělávací 
instituce, stejně tak na městské i venkovské škole a je velmi důležité, aby se management 
školy těmito otázkami soustavně zabýval a soustavně je monitoroval.

2. Při jakémkoliv větším problému hygienického či bezpečnostního rázu, který nemůže ředitel 
zvládnout z vlastních prostředků, musí okamžitě vstoupit v jednání se svým zřizovatelem. 
Veškeré nedostatky tohoto charakteru je každý manažer povinen řešit jako prioritní.

18. Škola realizuje zájmové vzdělávání, mimoškolní a prezentační akce.

1. Pedagogický sbor menších vesnických škol se musí snažit svým žákům připravit co 
nejpestřejší nabídku zájmových a mimoškolních aktivit, poněvadž ví, že jsou to jedny 
z nejdůležitějších atributů vyžadovaných rodiči, eventuálními zákazníky školy 
a zřizovatelem. 

2. Nejvhodnějším způsobem pro tvorbu nabídky zájmových aktivit je dotazníkové šetření mezi 
žáky, jejich rodiči, a především pak rodiči budoucích žáků školy. Jelikož možnosti malých 
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vesnických škol jsou co do množství rozličných kroužků omezené, jelikož disponují nízkým 
počtem pedagogů, je tudíž vhodné zapojit do těchto činností rodiče žáků či aktivní občany 
obce.

3. Mimoškolní aktivity a prezentační akce na vesnické škole většinou vycházejí ze zažitých 
tradic a svátků, v řadě případů se pořádají na počest nějaké historické události či osobnosti 
spojené se životem obce či školy. Pro management školy je jistě významné přispět k tomu, 
aby tyto tradice nezanikly, a popřípadě identifikovat i jakoukoliv „novou“ historickou 
zajímavost a iniciovat vznik další tradice.

19. Škola a její vedení je kladně hodnocena rodiči a veřejností.

I když na řadě vesnic stále přetrvává zažitý předsudek, že městské školy jsou „lepší“ a poskytují 
kvalitnější vzdělávání a výchovu, je prioritním cílem managementu těchto škol udělat vše pro 
získání a udržení si svých zákazníků, uspokojení jejich potřeb a přání co nejefektivnějším 
způsobem, tedy obstát v konkurenci velkých městských škol, což je velmi obtížný a namáhavý 
úkol, který předpokládá obrovskou osobní zodpovědnost zaměstnanců školy a jejich loajalitu 
k ní.

A pokud se to vedení školy podaří a získá si sympatie rodičovské veřejnosti a její kladné 
hodnocení, má obrovský kus práce za sebou a hlavně určitou jistotu do budoucna.

1. Vždy je nutné veškeré výsledky činnosti školy monitorovat a hodnotit, každý rok obohatit 
práci školy o další novinky, jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti výchovné takovým 
způsobem, abychom neztratili krok s konkurenčními školami a rodiče neměli důvod své děti 
dávat jinam.

2. Pro tento monitoring je účelné použití různých druhů dotazníků, ale nejideálnějším 
způsobem se jeví osobní pohovory s rodiči, jelikož takto získáme okamžitou a objektivní 
zpětnou vazbu.

3. Klíčovou povinností ředitele vesnické školy je medializace všech úspěchů, zajímavých 
projektů a aktivit cestou webových stránek, místních zpravodajů, regionálního tisku, 
obecních vývěsek, vlastních informačních letáků a v případě zvlášť významných úspěchů 
i televize.

20. Škola získává žáky v žádoucím množství.

I když mají vesnické školy vypracovanou kvalitní marketingovou strategii, mají vybudovanou 
dobrou síť vztahů, mají kvalitní vzdělávací nabídku, erudovaný pedagogický sbor, vycházejí 
maximálně vstříc individuálním potřebám žáků a přáním rodičů, přesto je patrné, že se i nadále 
potýkají s nízkým počtem žáků, jehož důvodem není jen nepříznivý demografický vývoj.

Jednou z mnoha příčin může být i absence či nedostatečná propracovanost strategie získávání 
nových žáků, anebo její vytržení z kontextu základního strategického materiálu školy.

Důvodů a jejich možného řešení je několik: 

1. Z vesnic, ve kterých nejsou pracovní příležitosti, odjíždějí rodiče za prací do měst a je pro 
ně jednodušší brát své děti do tamních škol, anebo se z těchto vesnic stěhují za prací jinam, 
takže ubývá mladých rodin s dětmi. Tady bohužel je každá rada drahá, snad jediným 
východiskem je, aby obec pro tyto rodiny vytvořila pracovní místa, což bohužel zvláště 
v období krize se jeví zcela nemožným.

2. Malé vesnice s nízkým počtem obyvatel mají malý počet potenciálních žáků školy, které si 
buď chtějí ve škole udržet a sponzorují je i za cenu velkých nákladů, anebo školu zruší. 
Řešením je přesvědčit zřizovatele školy o nutnosti vzdělávací instituce v obci, jako 
příležitosti pro možné nastěhování mladých rodin, existence centra společenského 
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a kulturního života a jistě podstatného důvodu pro další setrvání mladých lidí v obci.

3. Vesnice, ve kterých jsou pracovní příležitosti mají větší šance na udržení si mladých rodin, 
a také potenciálních žáků tamních škol.

4. Vesnice, ve kterých jsou tzv. satelitní oblasti zámožných rodin, většinou jejich děti pro svou 
školu nezískají, protože tyto rodiny v naprosté většině více uznávají velké městské školy. 
Zde tedy nastupuje tvrdá práce managementu školy, který musí svou školu a její kvality 
dostat do povědomí těchto rodin a získat je.

5. V každém případě je klíčovým úkolem ředitelů vesnických škol vypracovat co nejkvalitnější 
strategii získávání nových žáků (viz níže).

21. Škola má vypracovanou strategii získávání nových žáků.

Běžnou praxí všech škol je promyšlený způsob získávání potenciálních žáků, který ovšem 
málokterá ze škol zpracovává formou strategického dokumentu, ale běžnou praxí je týmová 
domluva mezi učiteli 1. stupně a vedením školy. 

Pokud nějaký dokument existuje, tak většinou ve formě popisu jednotlivých činností a aktivit 
vedoucích k účelné prezentaci školy směrované k získávání co největšího počtu nových žáků. 

Ovšem většina těchto materiálů postrádá vyhodnocení aktivit minulého období, poučení se 
z minulých chyb a náhled do budoucna obohacený o aktivity nové, důsledně konkurující 
aktivitám škol městských.

1. Je tedy patrné, že v tomto směru existuje u managementu vesnických škol určitá rezerva, 
kterou si nemohou v současné demograficky nepříznivé době dovolit. I když se jedná 
o časově náročnou práci, kvalitní a promyšlená strategie může přinést své ovoce v podobě 
tak potřebné vyšší naplněnosti tříd. Klesající demografická křivka staví před všechny školy
hrozbu snižování počtu žáků, a před školy vesnické zvlášť. Jak jí čelit?

2. Rodiče si již řadu let pro své dítě vybírají školu stále pečlivěji. Většina z nich před 
rozhodnutím, kam bude jejich dítě chodit do první třídy, navštíví několik škol a stále častěji 
hledají informace o školách na internetu. Samozřejmě, že nejdůležitější věcí při rozhodování 
rodičů o škole je kvalitní práce jejích učitelů. Doporučení jiných spokojených rodičů je nad 
všechny inzeráty a reklamní akce. Z toho tedy vyplývá nezbytnost kvalitních a pravidelně 
aktualizovaných webových stránek s prezentací nejvýznamnějších úspěchů školy, všech 
zajímavých projektů a aktivit. Významná je také prezentace školy ve všech dostupných 
médiích a prostřednictvím informačních letáků distribuovaných potenciálním zákazníkům 
školy.

3. Strategie získávání nových žáků musí být součástí celkové marketingové strategie rozvoje 
školy, jelikož využívá řady jejích poznatků a doporučení, a rovněž na veškeré její aktivity 
navazuje. Každá strategie vzniká jako výsledek diskuse všech zainteresovaných a musí být 
promyšleným a koncepčním nástrojem v rukou ředitele školy. 

4. Jedním ze stěžejních atributů strategie sloučené základní a mateřské školy je vzájemná 
propojenost a návaznost ŠVP předškolního a základního vzdělávání, a to nejen co do aktivit 
výchovných, ale rovněž vzdělávacích (propedeutická výuka anglického jazyka v mateřské 
škole, návaznost na ni od 1. ročníku základní školy cestou zájmového kroužku nebo 
zakomponováním do výuky, zdravotní tělesná výchova, logopedická péče, environmentální 
výchova apod.). Společné pořádání mimoškolních a prezentačních akcí, které vytvářejí 
u dětí mateřské školy první vztahy ke škole základní, usnadňuje jejich přechod 
z předškolního vzdělávání a buduje prvotní kladný vztah ke škole. 

5. Prioritou u sloučené ZŠ a MŠ je vždy zajistit, aby žáci vlastní MŠ opravdu pokračovali na 
vlastní ZŠ a neodcházeli jinam, do městských škol. Což je nutné podpořit pořádáním 
programů základní školou pro děti a jejich rodiče, které svým způsobem podtrhují kvalitu 
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základní školy a jejich pedagogů (hrajeme si na školáky – výuka hrou v počítačové učebně, 
výuka v tělocvičně, výuka hrou v učebně jazyků apod.). Rodiče by měli mít možnost 
navštívit výuku žáků, a to nejen při Dni otevřených dveří (především mají rodiče zájem 
vidět výuku v 1. ročníku a práci budoucí paní učitelky svého dítěte). Je přínosné uspořádat 
besedu s rodiči předškoláků v MŠ, seznámit je se vzdělávacím programem základní školy 
a jejím propojením se ŠVP PV, vyzdvihnout kvalitu a úspěchy školy a zodpovědět případné 
dotazy.

6. Teprve druhořadým, ale rovněž velmi důležitým úkolem, je orientace na spádové MŠ, 
a stejným způsobem a na základě stejné strategie s nimi komunikovat. V první řadě je 
důležité navázat vztah např. prostřednictvím divadelního představení hraného členy 
dramatického kroužku ZŠ, pozvánkou na zábavnou sportovní olympiádu, na různě zaměřené 
dílničky, na Den dětí, pozvání rodičů s dětmi do výuky 1. ročníku, na Den otevřených dveří 
spojený s hravou výukou v počítačové učebně, učebně jazyků či přírodopisu, v tělocvičně 
apod. 

7. Konání předzápisových a pozápisových lekcí (přípravných kurzů) je další alternativou pro 
získání potenciálních žáků školy jak z vlastní MŠ, tak i ze školek okolních. Zápis nových 
prvňáčků by měl být každý rok něčím zvláštní, netradiční, ne být pouze kopií toho loňského. 
Je velmi dobré do jeho přípravy zainteresovat žáky školy, kteří budou budoucí školáky 
celým zápisem provázet.

8. Po každém zápisu do 1. ročníku je nutné provést vyhodnocení stávající strategie získávání 
nových žáků, posléze ji upravit, doplnit, vylepšit a aktualizovat. 

9. Co tedy musí být základem kvalitní strategie získávání žáků? Rozhodující nejsou 
samostatné a účelové akce přímo před zápisem a během zápisu, ale především soustavná 
a nepřetržitá práce školy během celého školního roku – a na to musí každá vesnická škola 
vsadit!

22. Škola získává kvalitní pedagogy: čerstvé absolventy vysokých škol,  zkušené 
a kvalifikované učitele, aprobované učitele.

Praxe posledních několika let navozuje velmi zajímavý trend, a to odcházení kvalifikovaných 
a aprobovaných učitelů z velkých městských škol na školy vesnické. Důvodem je jednak nižší 
počet žáků ve třídách a tím možnost kvalitněji odvedené práce, ale především lepší chování 
žáků, a to jak mezi sebou vzájemně, tak i směrem ke svým pedagogům. A to je jistě pro malé 
vesnické školy velmi podstatná změna, která je v očích stále nepřesvědčených rodičů 
povzbudivým momentem.

Absolventi vysokých škol sice mnohdy nastupují do vesnických škol, ovšem v mnoha případech 
je pro ně finanční ohodnocení demotivujícím činitelem a velmi brzy hledají lépe placené 
zaměstnání, a to buď ve velkých městských školách s vyšším podílem nenárokových složek, 
anebo v jiném oboru.

Stále ovšem existuje řada těch přesvědčených pedagogů, kteří jsou ke své vesnické škole 
loajální, mají upřímný zájem na jejím rozvoji a dělají pro ni více než mají v náplni práce, a to 
i mimo svou pracovní dobu.

1. Pokud stojí ředitel vesnické školy před otázkou výběru nového pedagoga, musí zvažovat 
nejen jeho kvalifikační předpoklady a zkušenosti, ale především jeho budoucí loajalitu se 
školou, jeho aktivní přístup k organizaci zájmových, mimoškolních a prezentačních aktivit, 
a tudíž jeho dovednosti k nim. Každý pedagog na malé škole musí být mnohem 
všestrannější, protože jsou na něj kladeny větší nároky, a proto je nutné již při výběrovém 
řízení odhadnout, zda daný zájemce má upřímný zájem o práci na vesnické škole, anebo je 
tato škola pro něho pouze „přestupní stanicí“.
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2. Samozřejmě záleží na regionu, ve kterém se škola nachází, kteří eventuální pedagogové 
chtějí na malé vesnické škole působit. Pokud je v blízkosti vesnické školy dostupná velká 
městská škola s přeplněnými třídami (jedná se především o školy se sportovním 
zaměřením), může docházet k odchodu kvalitních pedagogů z nich na malou vesnici. 
A management vesnické školy, pokud si je chce udržet, je většinou musí dobře ohodnotit 
cestou nenárokových složek platu, i za cenu jednání se zřizovatelem a následné domluvě na 
dodotování platů pedagogů. (problematika vyhledávání nových zaměstnanců byla rozebrána 
výše).

23. Škola získává dostateční množství finančních prostředků na provoz.

Z výzkumu je patrné, že většina šetřených vesnických škol získává na provoz pouze nezbytné 
finanční prostředky, které předpokládají úsporná opatření na poli všech provozních výdajů. 

1. Jednou z možností větších úspor mohou být výhodnější smlouvy s dodavateli energií (dnes 
je jich na trhu opravdu velké množství), které většinou představují nejvyšší položky 
v rozpočtu školy. Možností jsou i výhodnější smlouvy na telekomunikační služby 
a poskytovatele internetu.

2. Provozní problém vážnější povahy musí být v každém případě řešen navíc, tedy cestou 
přesvědčování zřizovatele školy, případně cestou sponzorských darů či dotací (rozebráno 
výše).

24. Škola získává finanční prostředky na investice a nákup DHM.

1. Již z předešlých částí vyplývá, že finanční prostředky vesnických škol jsou většinou 
nedostačující a závisí na velikosti obce a její snahy o zachování vzdělávací instituce. Což je 
stejné i u investičních prostředků a prostředků na nákup DHM (bylo rozebráno výše). 

2. I v tomto směru je nutné snažit se získat finanční prostředky od různých poskytovatelů 
(z EU, prostřednictvím MAS, velké firmy v okolí apod.), na velké investiční záměry pak ve 
spolupráci s obcí, která má jistě odborníka na zpracování dotací. Mnohdy je třeba nenechat 
se znechutit, a žádosti podávat opakovaně.

25. Škola získává finanční prostředky mimo normativ: granty, přízeň sponzorů, 
dotace z EU apod.

V dřívějších letech byla většina škol méně úspěšná v získávání prostředků mimo normativ. 
V současné době však díky poskytnutým dotacím „EU – peníze školám“ z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost řada škol získala nemalé finanční prostředky na vybavení 
školy ICT technikou a jinými učebními pomůckami. 

U některých škol se potvrzuje menší úspěšnost při získávání dotací, grantů i sponzorů. 
Problémem bývá v tu kterou dobu špatné politické zaměření představitelů obce, nechuť velkých 
sponzorů vkládat finance do malé vesnické školy a v současné době krize je to rozhodně 
markantní snížení počtu eventuálních sponzorů. Ovšem to nesmí management škol odradit od 
jeho snažení.

1. Možnosti uspění v žádostech o dotace existují, ovšem předpokládají obrovské nasazení 
ředitele školy a jeho spolupracovníků (popsáno výše).

2. V současné době můžeme hovořit o posunu směrem vpřed, jedná se o dotaci z fondů EU 
„EU peníze školám“ s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 
školách, kterou získají všechny mimopražské základní školy podle předem daného vzorce. 
Tedy všechny školy mají šanci zvýšit díky těmto financím svou kvalitu, ovšem malé 
vesnické školy stále budou krok za těmi velkými, městskými.
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Čím je, podle Vašeho názoru, Vaše škola zvláštní, specifická a jak toho využívá 
management Vaší školy?

Z odpovědí vyplývají tyto zvláštnosti a specifika vesnických škol oproti školám městským
(seřazeno dle četnosti odpovědí od nejpočetnějších):

1. Školy „rodinného typu“ s nižším počtem žáků, tedy s velmi kvalitním individuálním 
přístupem ke každému jednotlivci, a tedy možností maximálního využití jejich potenciálu 
(vynikající výsledky v práci se žáky se SVP). Inkluzivní škola, která dovede zajistit 
odpovídající podmínky každému dítěti.

2. Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy.

3. Velmi nízký výskyt sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, návykové látky –
jejich identifikace hned v zárodku).

4. Maximální sepětí školy se životem v obci, zachovávání tradic, škola je střediskem 
společenského života obce.

5. Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití nejen 
ve vyučování, ale i v době mimoškolní.

6. Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu.

7. Sloučení ZŠ a MŠ, a tím zajištění návaznosti a propojenosti vzdělávacích programů, 
bezproblémový přestup do 1. ročníku.

8. Síť vztahů se zřizovatelem, místními organizacemi a spolky, místními podnikateli.

9. Úspěchy žáků v soutěžích a v dalším vzdělávání.

10. Zapojení rodičů a veřejnosti do života školy.

Jak těchto specifik využívá management vesnické školy?

Především formou prezentace a propagace těchto zvláštností na veřejnosti, jednak cestou 
webových stránek školy, místního a regionálního tisku, propagačních materiálů a informačních 
bulletinů o škole, jednak cestou osobních pohovorů s rodiči a obyvateli obce, a to vše za účelem 
získávání a udržení si žáků školy.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Kvalitní sítě vztahů školy využívají především k účasti jednotlivých subjektů na životě 
školy a při spolupráci v organizování nejrůznější společenských a sportovních akcí.

2. Zdravého prostředí školy využívají např. formou přírodovědné učebny v přírodě, 
k vycházkám a exkurzím do okolí školy, k celoškolním přírodopisným projektům, tvorbou 
naučných stezek apod.

3. Jsou školy, jejíž učitelé dokonce sami napsali svou vlastní regionální učebnici, která slouží 
žákům školy a rozšiřuje jejich znalosti a vědomosti o historii, přírodě a kultuře obce 
a regionu, neboť o těchto regionálních zvláštnostech se v celostátně vydávané učebnici 
nedočtou (k napsání učebnice získaly dotaci z ekologického sdružení).

V jakých oblastech je Vaše škola schopna konkurovat městským školám? V čem 
tedy spatřujete konkurenční „výhodu“ Vaší školy a jak jí využíváte?

1. Nižší počet žáků ve třídách a s tím související individuální přístup k jednotlivým žákům. 
Kvalitnější individuální integrace žáků.

2. Vhodnost školy pro žáky, kteří potřebují klidné, rodinné prostředí; vhodnost pro žáky se 
SVP a žáky integrované.

3. Neexistence anonymity mezi žáky a zaměstnanci školy.
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4. Maximální omezení sociálně patologických jevů. Maximální sepětí školy se životem v obci, 
zachovávání tradic, škola je střediskem společenského života obce.

5. Zdravé okolní prostředí školy, které poskytuje dětem řadu možností kvalitního využití nejen 
ve vyučování, ale i v době mimoškolní.

6. Přátelštější klima a mezilidské vztahy, větší soudržnost pracovního kolektivu.

7. Kvalitní vybavení školy ICT technikou a pomůckami.

8. Kvalita a všestrannost pedagogického sboru.

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Sloučení ZŠ a MŠ, a tím zajištění návaznosti a propojenosti vzdělávacích programů, 
bezproblémový přestup do 1. ročníku.

2. Kvalitní síť vztahů se zřizovatelem, místními organizacemi a spolky, místními podnikateli.

3. Úspěchy žáků v soutěžích a v následném vzdělávání.

4. Pestrá nabídka zájmových útvarů a mimoškolních aktivit, soustavná prezentace školy na 
veřejnosti.

V jakých oblastech není Vaše škola schopna konkurovat městským školám? 
V čem tedy spatřujete konkurenční „nevýhodu“ Vaší školy a máte námět na 

řešení této situace?

1. Velká vytíženost ředitelů škol, v oblasti řízení je veškerá zodpovědnost a kontrola pouze na 
něm, takřka žádná možnost kvalitní zastupitelnosti.

2. Nižší finanční ohodnocení pracovníků školy vyplývající z nižšího počtu žáků.

3. Škola nedostává dostatek finančních prostředků na provoz, investice a nákup DHM.

4. Málotřídní způsob výuky u většiny vesnických škol, který dle některých rodičů nemůže 
jejich dětem zajistit kvalitní vzdělání.

5. Nepříznivý demografický vývoj v obci a jejím okolí, odchod mladých rodin za prací do 
měst.

6. Velký podíl dětí z neúplných a sociálně slabých rodin, což může být problémem 
v avizovaném testování znalostí žáků.

7. Nestálost pedagogického sboru.

8. Nedostatek aprobovaných pedagogů.

9. Odchod žáků do městských škol (někteří ambiciózní rodiče nemají důvěru ve vesnickou 
školu).

10. Horší vybavenost většiny venkovských škol (materiální, technická, nábytek, pomůcky), 
ovšem výjimky potvrzují pravidlo, nedostatek financí na rekonstrukci školy (mnohé budovy 
jsou více než 100-leté, malé obce mají nízký rozpočet, a tedy si nemohou rekonstrukci 
dovolit).

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

Náměty na řešení těchto „konkurenčních nevýhod“:

Řešení vedením školy: 

1. Kvalitní marketingová strategie jejímž základem je získávání a udržení si žáků školy 
a vytvoření „dobrého jména“ školy.

2. Kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor školy.
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3. Soustavná prezentace školy na veřejnosti.

4. Budování sítě vztahů, především se zřizovatelem školy.

5. Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů.

Řešení zřizovatelem školy:

1. Snaha o zachování školy nejen jako vzdělávací instituce, ale jako centra kulturního 
a společenského života.

2. Zajištění dostačujících finančních prostředků na provoz školy.

3. Spolupráce se školou na více úrovních (organizace akcí, spolupráce na dotačních projektech, 
pravidelná účast vedení školy na obecním zastupitelstvu apod.).

Řešení MŠMT:

1. Větší pozornost věnovaná vesnickému školství s cílem udržet ho jako jeden z důležitých 
článků sítě škol České republiky; tato udržitelnost by měla být podporována jednak 
prohlášeními ministerstva, jednak finančními prostředky.

Co děláte proto, aby se Vaše škola stala přitažlivější pro své zákazníky?

1. Škola má zpracovaný kvalitní, propracovaný, variabilní a zajímavý školní vzdělávací 
program.

2. Škola má kvalitní sociální prostředí a přátelské klima vhodné pro děti se SVP, děti 
integrované a děti upřednostňující klidné prostředí.

3. Sloučená ZŠ s MŠ skýtá řadu některých velmi důležitých výhod: propojení vzdělávacích 
programů, propojení života na bázi pořádání společných akcí, podchycování rodičů dětí 
v MŠ pořádáním prezentačních akcí pro ně a jejich rodiče (Dny otevřených dveří, zábavné 
sportování a olympiády, předzápisové a pozápisové lekce, dětský karneval, hrajeme si na 
školu apod.), poradenství učitelů a speciálních pedagogů ZŠ rodičům dětí v MŠ.

4. Škola neustále monitoruje demografický vývoj ve svém okolí a eventuální budoucí žáky své 
školy, které se snaží dobře volenými prezentačními akcemi podchytit, stejně jako netradičně 
a zajímavě pojatým zápisem. Učitelé 1. stupně navštěvují spádové MŠ a komunikují s rodiči 
dětí.

5. Škola soustavně prezentuje své výsledky na veřejnosti, cestou médií (prezentace výsledků 
školy a jejích aktivit), webových stránek, informačních letáků, akcí organizovaných školou 
(předvánoční a velikonoční jarmark, školní ples, oslavy Dne matek, Dne dětí, sportovní 
olympiády, školní akademie, pořádání kulturních vystoupení, organizování koncertů aj.), 
individuálních pohovorů, pořádání vzdělávacích kurzů pro rodiče a veřejnost, 
organizováním exkurzí a návštěv divadelních představení apod.

6. Ve škole je kvalifikovaný a aprobovaný pedagogický sbor, učitelé – specialisté (logoped, 
speciální pedagog, asistent pedagoga).

Návrh řešení pro marketingovou strategii:

1. Škola má pestrou nabídku zájmových kroužků a tradičních souborů.

2. Škola modernizuje budovu, materiálně technickou základnu a pomůcky školy.

3. Prezentace školy v pozitivním slova smyslu je zásadním nástrojem k vytváření dobrých 
vztahů školy vůči svým stávajícím i eventuálním budoucím zákazníkům. Díky ní si každá 
škola buduje své tolik důležité „dobré jméno“ a musí tedy neustále zvažovat přínos každé 
akce a její efektivnost.
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4. Osobní kontakty ředitele a ostatních zaměstnanců školy s veřejností výrazně ovlivňují 
vztahy se všemi zákazníky a partnery školy.

5. Soustavné posilování silné a pozitivní image školy vysokou kvalitou práce pedagogických 
pracovníků, vytvořením moderního vzdělávacího programu podle požadavků zákazníka, 
slušným vystupováním všech zaměstnanců školy, zdravým klimatem, pravidelnou
komunikací především s rodiči žáků a budováním moderního materiálního zázemí školy.

Má váš zřizovatel zájem o zachování školy v obci i za cenu dodotování mezd 
učitelů při nižším počtu žáků ve škole?

1. Výzkumné šetření potvrdilo, že úloha zřizovatele patří mezi nejdůležitější, protože na jeho 
vůli záleží, zda škola v malé obci i přes vyšší či velké náklady zůstane zachována. Pokud 
vůle je, nemusí docházet k odlivu venkovské populace do měst, ale právě k opačnému 
trendu. Proto je nutné, aby management škol se zřizovatelem jednal a objasnil mu svoji 
marketingovou strategii. 

Výsledky výzkumného šetření v obou krajích jsou velmi příznivé, naprostá většina obcí má 
zájem o zachování „své“ školy a je odhodlána ji podporovat, samozřejmě do únosné finanční 
míry.

2. Úloha státních institucí má také své nezastupitelné místo. Bohužel jejich podpora 
venkovského školství není právě jejich prioritním zájmem. Jeví se to nejen u jejich 
nerespektování existence specifických podmínek venkovského školství, ale ani u možností 
získat různé druhy dotací pro malou školu, kdy většinou hraje důležitou negativní roli malé 
množství žáků ve škole, nízký počet obyvatel v obci, či nesprávná politická orientace 
představitelů obcí. Pro management školy a jejího zřizovatele z toho vyplývá, že je nutné 
stále připomínat státním institucím význam venkovského školství, nejlépe pak cestou 
různých místních akčních skupin, platforem, a vůbec nejlépe založením asociace ředitelů 
vesnických škol s jasným posláním: Bojovat proti soustavnému opomíjení vesnických škol 
státními institucemi, zabránit jejich rušení, degradaci života na vesnici a jejímu 
vylidňování.

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že bude záležet právě na rozhodnutí státních 
institucí, především MŠMT a jejího „Koncepčního záměru reformy systému financování 
regionálního školství“, jakou cestou a jakým způsobem se v budoucnu bude venkovské 
školství ubírat, ba dokonce zda nezapočne jeho likvidace ve prospěch velkých a přeplněných 
městských škol.




