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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník 

Máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora marketingových 

činností, či nikoli? 

Ano 

Ne 

Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává na 

ni určité náklady ze svého rozpočtu, či nikoli? 

Máme vlastní marketingovou koncepci, k jejíž realizaci se pojí dlouhodobé hrazení 

nákladů s ní souvisejících. 

Nesledujeme určitou marketingovou strategii, ale snažíme se marketing zlepšovat, při 

čemž vycházíme i z aktuálních finančních možností ZUŠ. 

Nesledujeme žádnou ucelenou marketingovou strategii, vycházíme z klasických nástrojů 

propagace ZUŠ (např. den otevřených dveří), s nimiž se pojí spíše jednorázové menší 

výdaje. 

Marketingovou oblastí se naše ZUŠ nezabývá, tudíž na ni nemáme vyhraněny žádné 

náklady. 

Vydává vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano 

Ne 

Máte vlastní webové stránky ZUŠ? 

Ano 

Ne (pokud odpovíte tuto možnost, další otázku prosím nevyplňujte) 
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Aktualizujete informace na těchto webových stránkách? 

Ano, pravidelně. 

Ano, nepravidelně. 

Ano, ale pouze výjimečně. 

Ne, tato stránka slouží jako základní zdroj stálých informací o ZUŠ. 

 

Máte vlastní profil ZUŠ na některé ze sociálních sítí? 

Ano 

Ne 

Zjišťujete nějakým způsobem potřeby a přání vašich klientů (anonymní dotazníková 

šetření aj.)? 

Ano 

Ne 

Jaké propagační materiály využívá vaše ZUŠ? 

Web                                                               a) Ano      b) Ne 

Propagační DVD                                           a) Ano      b) Ne 

Školní newsletter                                           a) Ano      b) Ne 

Upomínkové předměty ZUŠ                         a) Ano      b) Ne 

Reklama v místních médiích (tisk, rozhlas)  a) Ano      b) Ne 

Reklamní letáky                                             a) Ano      b) Ne 

Plakáty s nabídkou poskytovaných služeb    a) Ano      b) Ne 

Jiné: (prosím vypište) …………………………………………………………….. 
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Jak významnou roli hraje dle Vašeho názoru prezentace školy na veřejnosti pro PR 

ZUŠ? 

Velmi důležitou. 

Spíše důležitou. 

Spíše nedůležitou. 

Žádnou roli v otázce PR ZUŠ nehraje 

Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří pro veřejnost? 

Ano 

Ne 

Nabízíte některou z níže uvedených služeb? 

Soutěže     a) Ano   b) Ne 

Workshopy pro žáky    a) Ano   b) Ne 

Workshopy pro učitele   a) Ano   b) Ne  

Letní školy    a) Ano   b) Ne 

Vzdělávání seniorů   a) Ano   b) Ne 

Tematicky zaměřená soustředění a) Ano   b) Ne 

 

Má, či nemá vaše ZUŠ zpracované vlastní specifické logo? 

Ano, má. 

Ne, nemá. 

Sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u konkurenčních ZUŠ? 

Ano 

Ne 
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V tomto bloku otázek prosím uveďte pravdivost jednotlivých tvrzení: 

Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními? 

 

Spokojený žák je hlavním zdrojem příjmů ZUŠ. 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše nesouhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

Každý ze zaměstnanců ZUŠ svým chováním reprezentuje ZUŠ, hraje důležitou roli 

v otázce dobrého jména školy. 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

Důležitou roli hraje zpětná vazba žáků, jejich přání, potřeby a celkové  hodnocení 

ZUŠ. 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše nesouhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

 

ZUŠ dle mého názoru využívá v maximální míře různé nástroje ke své propagaci. 
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Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše nesouhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

 

Zřizovatelem ZUŠ je: 

Kraj, magistrát 

Obec, město 

Jiný subjekt (prosím vypište): ……………………………… 

 

Počet obyvatel v obci/městě, kde se nachází ZUŠ: 

Do 10 000 obyvatel 

10 001 – 25 000 obyvatel 

25 001 – 100 000 obyvatel 

Více než 100 000 obyvatel 
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Kraj, v němž se ZUŠ nachází: 

Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský 

Plzeňský 

Karlovarský 

Ústecký 

Liberecký 

Královéhradecký 

Pardubický 

Vysočina 

Jihomoravský 

Olomoucký 

Zlínský 

Moravskoslezský 
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Příloha č. 2: Rozhovor s ředitelkou ZUŠ Ústecký kraj 

počet žáků:  350 kapacita 450 

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

Bohužel nemám, jsme malá ZUŠ a finančně to není ani možné. Od zřizovatele dostáváme 

opravdu jen na nutný provoz a z úplaty za vzdělání se snažíme nakupovat učební pomůcky, 

hudební nástroje. 

V počtu členů našeho týmu, myslím tím vedení, kde jsme pouze dva, se moc zázraků dělat 

nedá. 

2.  Pokud byste měla finanční prostředky, uvítala byste pracovníka na této pozici? 

Jistě, v dnešní době, kdy bojujeme doslova v našem kraji o každého žáka, by se taková 

pozice velmi hodila. Lidé se z našeho města stěhují za prací. Vždyť v našem městě se v 

 minulém roce narodilo pouze 100 dětí. 

3. Navážu otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? Na přiklad  

PEST analýzu či SWOT analýzu?    

Ano, obě tyto analýzy máme vypracované. 

4. Dá se říci, že Vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

Z žádné ucelené marketingové strategie nevycházíme, vycházíme z klasických nástrojů 

propagace, jako jsou veřejné akce – koncerty žáků, den otevřených dveří, plakáty, 

divadelní představení, webové stránky, školní newsleter. 

5. Máte např. školní upomínkové předměty? 

 Prozatím z finančních důvodů nemáme. 

6. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Samozřejmě, vydává. Výroční zprávu vyžaduje zřizovatel.  Její vytváření je pro mne sice 

administrativní zátěží, ale na druhou stranu si vždy ujasním, co se za poslední rok událo, co 

bylo správné a co zase ne. Taková další menší analýza. 
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7. Máte vlastní webové stránky? 

Domnívám se, že pro každou školu by měly být webové stránky samozřejmostí. O to více 

mne mrzí, že účast klientů není zdaleka alespoň 50 %. Proto jsme přistoupili též k zavedení 

sociální sítě, která tyto stránky dubluje. 

8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Na stránkách najdou naši klienti úplně vše – koncerty a akce, soutěže, dokumenty, 

kalendář akcí, kurzy. Opravdu se snažíme na stránky dát maximum informací. Jsme na 

stránkách denně. Často to používáme i jako argument, když rodiče nebo žáci říkají „my o 

tom nevěděli“. I učitelé mají svou rubriku (něco jako moodle), kde se dozvědí pro ně 

potřebné informace. 

9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Měli jsme chat, ale zrušili jsme ho. Děti to využívaly k nevhodné komunikaci. V současné 

době komunikaci umožňujeme na facebooku. Na webu zůstal mail ve stylu: napište nám…. 

10. Co se týče facebooku 

Od facebooku jsem si slibovala rychlejší předávání informací školy, informace o 

pořádaných akcích.  Chtěla jsem se přizpůsobit mladým lidem, i tady jsme čekali lepší 

odezvu i ze strany učitelů, protože mladí učitelé mají své FC stránky a přes ně velmi hojně 

komunikují se žáky i rodiči, školní facebook moc nevyužívají. Stále komunikují přes své 

stránky. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Jak jsem již zmínila: webové stránky, plakáty, místní tisk, místní kabelovou a internetovou 

televizi. Emailový rozesílač přes web, kdy posílám informace na email všem rodičům a 

žákům. 

12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Email je asi na druhém místě za webem, ale spíše společně. 
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13. Zjišťujete potřeby a přání Vašich klientů: 

Ano, pravidelně děláme autoevaluaci, i když vím, že není povinná. A každý učitel si dělá 

vlastní analýzu třídy, o které pak informuje vedení. 

14. Konají, či se nekonají na Vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ano využíváme DNE DĚTÍ, pojímáme to jako velký den na ZUŠ. 

Tyto dny u nás probíhají jako průřez činností ZUŠ i jako informační kampaň. 

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Výchovné koncerty děláme pravidelně  2x do roka (vánoční projekt a jarní projekt), 

maraton dopoledních představení pro MŠ a ZŠ jako celoplošný projekt na dané téma. 

Můžeme se přetrhnout, ale zpětná vazba je minimální. Hrají tu domnívám se i jiné faktory 

– společenské prostředí, složení obyvatel, mnoho kroužků za minimální cenu. 

16. Co ještě nabízí Vaše ZUŠ? 

Pořádáme workshopy jak pro žáky, tak i v rámci DVPP workshopy pro učitele. 

O letních prázdninách pořádáme festival současného tance s dílnami pro děti, veřejnost a 

neprofesionální tanečníky. 

Chystáme se rozjet projekt o vzdělávání seniorů. 

17. Má vaše škola svoje logo? 

Ano má, myslím, že se povedlo, je na ně velmi dobrá odezva. 

18. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano sleduji, přiznám se, když je čas. Dozvím se nové informace a často se nechávám 

inspirovat. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s ředitelkou ZUŠ -  kraj Vysočina 

počet žáků: 190  

 

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

Ano, velmi bych uvítala pracovníka alespoň na částečný úvazek, který by se věnoval 

marketingu či marketingové strategii školy. Bohužel chybí finanční prostředky. Tuto 

činnost se snažím v rámci svých možností zastávat sama, eventuálně ve spolupráci 

s kolegy. 

2. Navážu otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? 

Ano mám vypracovanou  SWOT  situační analýzu. 

3. Dá se říci, že Vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

Nesleduji žádnou ucelenou marketingovou strategii, vycházím z klasických nástrojů 

propagace ZUŠ a s tím jsou spíše spojeny vzhledem k naší finanční situaci menší finanční 

výdaje. 

Plakáty, koncerty, vystoupení,…. 

4. Máte třeba školní upomínkové předměty?    

Ano, máme upomínkové předměty školy. 

5. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, vyplývá to z požadavků zřizovatele, je to mojí každoroční povinností. Mimo jiné 

považuji zrovna výroční zprávu jako důstojný nástroj v propagaci školy, který buduje 

image celé organizace. Takže na jejím vypracování si nechávám opravdu záležet. Současně 

je to určitě nástroj veřejné kontroly. Do jisté míry je to odkaz stávajícím zákazníků, 

rodičům a žákům, zřizovateli, všem patří shrnutí, co všechno se v naší škole v uplynulém 

roce událo a jak se škole daří. 
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 6. Máte vlastní webové stránky? 

Ano, máme vlastní webové stránky, domnívám se, že webové stránky jsou nejenom pro tu 

naši školu nezbytností. Stránky nám zajišťuje externí firma.  Mimo jiné zde umisťujeme 

pořádané akce, dokumenty  - např. jak již byla zmiňována výroční zpráva. Vždy se snažím 

o maximální aktuálnost webových stránek. 

7. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web   

v  rámci nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Webové stránky propagujeme na našich veřejných akcích, plakátech, vždy na ně 

nezapomeneme odkázat. Současně se snažím mapovat, kdo a kdy na naše stránky chodí.  

Po té pravidelně data analyzujeme. 

8. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Ano máme chat pro návštěvníky webu. 

9. Máte zavedenou nějakou ze sociálních sítí? 

Prozatím, na žádné ze sociálních sítí profil nevyužíváme. I když o tom uvažuji. Je to 

opravdu rychlý přenos informací mezi mladými lidmi. Ovšem bojím se zneužití… 

10. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Určitě webové stránky, plakáty, letáky, místní tisk.  

Emailový rozesílač přes web- kdy posílám informace na email všem rodičům a žákům 

nerozesíláme. 

12. Zjišťujete potřeby a přání Vašich klientů: 

Ano, pravidelně děláme autoevaluaci. 

13. Konají, či se nekonají na Vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ne, v naší ZUŠ dny otevřených dveří nepořádáme.  V současné době máme naplněnou 

kapacitu školy. 

  



19 
 

14. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Každoročně v jarních měsících pořádáme výchovné koncerty pro mateřské školy ve městě 

a okolí.  

15. Co ještě nabízí Vaše ZUŠ? 

Dechový a taneční orchestr, který se podílí na kulturním dění ve městě a okolí. 

16. Má vaše škola svoje logo? 

Máme své specifické logo školy, které jsme vytvořili ve spolupráci s reklamní agenturou. 

17. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano sleduji. Domnívám se, že by to měla být povinnost každého managementu školy. 
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Příloha č. 4:  Rozhovor s ředitelem ZUŠ – Středočeský kraj 

počet žáků: 1000 

1. Pane řediteli, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností, či nikoli? 

Takového zaměstnance, který by se zabýval pouze marketingovými činnostmi, nemám. 

V rámci školy mám pouze stanovené pedagogy, kteří se starají o informační vývěsky ve 

městě, kde pravidelně v měsíčních intervalech informujeme o přípravě veřejných 

vystoupení a akcích školy. Co se týče tvorby plakátů, spolupracuji z místní reklamní 

agenturou.   

2. Pokud byste měl finanční prostředky, uvítal byste pracovníka na této pozici? 

Určitě, jsem přesvědčen, že marketing je nedílnou součástí života školy. Naše škola 

v současné době je sice naplněna na 100%, ovšem vzhledem k demografické křivce to 

bude jistě za pár let jinak a my budeme muset vzhledem ke konkurenci / jiné zájmové 

činnosti ve městě/ zaujmout a být vidět. Vždyť v průběhu roku pořádáme nebo se 

zúčastňujeme cca 90 akcí. Takže člověk na pozici koordinátora marketingu by se na naší 

škole určitě neztratil. 

 3. Máte vypracovanou některou ze strategických analýz? 

Například  PEST analýzu či SWOT analýzu?   

Máme vypracovanou SWOT analýzu. 

4. Dá se říci, že Vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

Nemáme žádnou ucelenou marketingovou strategii, vycházíme z klasických nástrojů 

propagace, jako jsou veřejné akce – koncerty žáků, plakáty, divadelní představení, webové 

stránky, články do místních novin. Ve svém rozpočtu máme vyčleněno 10.000 Kč na 

prezentaci školy, upomínkové předměty, novoročenky a služby spojené z propagací. 

5. Máte třeba školní upomínkové předměty?  

Ano, máme školní upomínkové předměty, a to propisovací tužky s logem a jménem školy, 

minulý rok jsme nechali zhotovit hrníčky s logem ZUŠ, které jsme předávali hostům 

z partnerského města ve Francii, dále pak určitě některé práce žáků z výtvarného oboru.  
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6. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, i když to nemáme / ZUŠ/ legislativně povinné, výroční zprávu zpracovávám a 

předávám zřizovateli. Výroční zpráva je pro mne jakési ohlédnutí za minulým rokem, 

předání informací o vnitřním dění školy, jak se škole daří. Je to odkaz i pro potencionální 

zákazníky. V neposlední řadě je to důležitý nástroj pro propagaci školy, který se snažím 

směřovat ven i dovnitř. To znamená, že rozesílám výroční zprávu nejenom zřizovateli, ale i 

všem pedagogům, neboť i pro ně je důležité se podívat,  na čem pracovali oni či jejich 

kolegové. Výroční zprávu též vyvěšujeme na webové stránky i v prostorách školy pro 

rodiče a návštěvníky školy. 

7. Máte vlastní webové stránky? 

V dnešní době jsou webové stránky samozřejmostí snad pro každou školu. Stránky se 

snažíme aktualizovat, jak jen to je možné, ale vím, že zde máme slabiny. Jako správce 

webových stránek působí na ZUŠ náš bývalý žák. Snažím se, aby každá zajímavá akce, 

vystoupení končila medializací, a to minimálně na tomto webu školy. Informace mu 

zasílám mailem a on aktualizaci provádí. Zde si zase myslím, že koordinátor 

marketingových činností by i tuto činnost měl na starost a zadávání informací na webové 

stránky by jistě bylo pružnější. Přiznám se, že opravdu denně se webovým stránkám 

nevěnuji. 

8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Na webu jsou umístěny informace o koncertech a akcích, soutěžích, důležité dokumenty 

školy pro klienty školy. Tento rok jsme zavedli elektronickou školní dokumentaci, kde jak 

žáci, tak i rodiče mají možnost dívat se právě přes webové stránky do třídních knih, 

potažmo elektronických žákovských knížek. Tím jsme si zajistili do jisté míry i 

návštěvnost na našich webových stránkách. Rád bych zavedl pro klienty naší školy i 

širokou veřejnost elektronické newsletery. 
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9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Ne, na webových stránkách nemáme diskuzní fórum. Máme zde odkaz na emaily jak na 

vedení školy, tak i na všechny pedagogy. Do budoucnosti bych chtěl jednotlivým 

pedagogům nejlépe přes redakční systém a po proškolení vytvořit podmínky pro to, aby 

dokázali sami editovat svůj příspěvek. 

10. Máte profil na některých ze sociálních sítí? 

Prozatím nemáme, i když dotazy k zavedení jsem již zaznamenal. Zatím jsem na vážkách. 

Na jednu stranu vím, že to, co je pro rodiče našich žáků web, pro většinu dětí je sociální 

síť. Je to v současné době fenomén mezi mladými lidmi a určitě rychlý přenos informací. 

Pedagogové se často rozčilují, že když žákovi zašlou mail, tak ten ho ani neotevře, naopak 

přes facebook mu odpoví ihned.  Uvažuji o nějakém průzkumu, zda profil ZUŠ na 

facebooku zavést či ne. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Výlep plakátů, webové stránky, pozvánky na akce, čas od času píši článek do místních 

medií. Jsem přesvědčen, že články v médiích dodávají škole prestiž a zároveň to udržuje 

informovanost širokému okruhu příjemců. Zároveň si budujeme dlouhodobě dobré vztahy 

s novináři z místních periodik. 

12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Email je asi na druhém místě za webem, ale spíše společně. Pak plakátovací plochy… 

13. Zjišťujete potřeby a přání vašich klientů: 

U nás si každý učitel dělá vlastní analýzu třídy, o které pak informuje vedení. 

14. Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ne, na naší škole prozatím nepořádáme dny otevřených dveří. 

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Výchovné koncerty děláme pravidelně v měsíci květnu před zápisem do naší ZUŠ pro 

všechny mateřské školy ve městě a okolí. 
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16. Máte zpětnou vazbu na tyto výchovné koncerty? 

Ano, a úžasnou. Snažíme se vystupovat zábavnou a zároveň naučnou formou. Vystupují 

zde jak pedagogové, tak ale hlavně naši žáčci. Musím se pochlubit, že určitě minimálně 

jeden, dva děkovné maily určitě přijdou, a to nemluvím o dětech, kteří reagují přímo při 

vystoupení.  A to mne moc těší. 

17. Co ještě nabízí vaše ZUŠ? 

Dechový orchestr, pěvecké soubory, které se podílí na kulturním dění ve městě a okolí. 

Jsme též pořadateli každoročního konání okresní soutěže ZUŠ v hudebním oboru. 

18. Má vaše škola svoje logo? 

Ano, má.  Jsou v něm zastoupeny všechny čtyři obory naší školy. Myslím, že je povedené 

a snažíme se ho co nejvíce využívat.  

19. Sledujete i při své vytíženosti marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano sleduji, přiznám se, když je čas. Shromažďuji si dosavadní příklady dobré praxe a 

nechávám se inspirovat.  
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Příloha č. 5 Rozhovor s ředitelkou ZUŠ – Středočeský kraj 

  počet žáků:  800  

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností, či nikoli? 

Zaměstnance na pozici koordinátora marketingových činností nemám. Vše, co se týká 

marketingových činností, je v kompetenci výhradně v rámci top managementu školy. 

Přesto, že v minulých letech populační křivka mírně klesala nebo stagnovala, dlouhodobě 

je o vzdělávání na naší škole zájem. V posledních letech máme téměř naplněnou kapacitu, 

přesto, že v regionu je poměrně široká nabídka alternativních aktivit. 

2. Pokud byste měla finanční prostředky, uvítala byste pracovníka na této pozici? 

Určitě si dokáži představit, že takového zaměstnance mám. Hlavním úkolem takového 

pracovníka by bylo budovat a zároveň udržovat kvalitní vztahy s okolím a s veřejností, 

neustále rozvíjet povědomí o službách školy. Mapovat cílové skupiny, oslovovat 

je…Zkrátka, aby dokázal využívat všech možných dostupných prostředků marketingu. 

3.  Navazuji otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? 

Například  PEST analýzu či SWOT analýzu?    

Analýzu slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb průběžně zpracovanou mám. 

4. Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

V rámci ZUŠ mám na základě vnějšího a vnitřního prostředí zpracovaný marketingový 

plán, tzv. vizi školy a směrování školy. Též mám vypracované zásady marketingové 

komunikace s přehledem využitelných prostředků PR, kde vycházím z klasických nástrojů 

PR jako veřejná vystoupení všech oborů, tisk, internet, rozhlas, TV, CD, DVD,VHS) 

5. Máte např. školní upomínkové předměty?  Ano, máme trička, tužky, kalendáře, hrnky 

s logem školy, keramiku vytvořenou žáky výtvarného oboru, pohlednice, těžítka) 
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6. Vydává vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, výroční zprávu vyžaduje zřizovatel.   

7. Máte vlastní webové stránky? 

Webové stránky samozřejmě máme. Vím, že zde máme slabiny. Na našich stránkách je 

vidět, že nereflektují aktuální potřeby uživatelů. Prozatím nemůžeme zásadně tyto webové 

stránky měnit z důvodu nedostatečných finančních prostředků. 

8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na vašich akcích? 

Ano, odkazujeme rodiče na naše webové stránky, mám i v současnosti zpětnou vazbu od 

veřejnosti, kdy naše stránky nejsou pro ně zajímavé a slouží jen jako přenos informací. 

Jsem si vědoma, že webové stránky by si zasloužily větší pozornost. 

9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Na webových stránkách máme odkaz na mail: napište nám…. 

10. Jste jako škola přihlášeni k některé ze sociálních sítí? 

    Prozatím ne a zatím o tom ani neuvažujeme. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Škola se snaží v praxi využívat mediální prostředky (místní tisk, rozhlas, TV), tištěné 

materiály (prospekty o škole, almanachy, plakáty, pozvánky na naše akce, vyrábíme 

kalendáře, které rozdáváme důležitým partnerům). 

 12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Zatím tuto formu nevyužíváme. 

13. Zjišťujete potřeby a přání Vašich klientů: 

Ano, snažíme se pravidelně o zpětnou vazbu formou hodnotícího dotazníku, abychom 

získali představu o názorech a připomínkách rodičů, žáků i pedagogů a následně na ně 

mohli reagovat. 
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14. Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ne, tuto formu propagace školy nevyužíváme. Ale určitě mohu zmínit třeba dodržování 

tradic školy, události a ceremoniály jako je vyhlášení nejúspěšnějších žáků školy, koncerty 

k výročí školy). Zároveň umožňujeme po dohodě přítomnost rodičů ve výuce. 

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Výchovné koncerty pravidelně pořádáme. Na těchto koncertech prezentujeme budoucím 

žákům z mateřských škol všechny vyučované obory. Setkáváme se s velmi dobrou zpětnou 

vazbou jak od dětí, tak i od pedagogů mateřských škol. 

16. Má vaše škola svoje logo? 

Ano má, myslím, že graficky zpracovaná zkratka názvu naší školy dostatečně vyjadřuje její 

zaměření a jistě celkově dotváří image naší školy.  

17. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano, sleduji, je to pro mne zdroj nových nápadů, myšlenek. 
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Příloha č. 6 Rozhovor s ředitelkou ZUŠ – kraj Vysočina 

počet žáků:  405  

 

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

Nemáme. 

2. Pokud byste měla finanční prostředky, uvítala byste pracovníka na této pozici? 

Samozřejmě ano, aktuálně leží břímě na vedení školy. Tuto situaci si popravdě ale 

nedokážu představit – tedy, že by školské zařízení našeho typu mělo finanční prostředky na 

zaplacení samostatné pozice v tomto oboru, kde navíc vládnou úplně jiné mechanismy 

platového ohodnocení než ve školství. 

3. Navážu otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? Na přiklad  

PEST analýzu či SWOT analýzu?    

Se SWOT analýzou jsem pracovala, zpracovanou máme také strategickou koncepci 

rozvoje školy. 

4. Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

V letošním roce jsme vytvořili informační strategii. 

5. Máte např. školní upomínkové předměty? 

Máme propisovací tužky s gravírovaným textem kontaktů školy, máme trička s logem 

školy pro absolventy. 

6. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, vydává každoročně. 

7. Máte vlastní webové stránky? 

Ano, máme – zatím využíváme platformu e-stránek. I když nejde o sofistikovaný web, jak 

bychom si přáli, snažíme se o jeho aktuální sdělovací funkci pro žáky, rodiče a veřejnost.  
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8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Ano, vydáváme Zpravodaj ZUŠ, který rozesíláme na cca 800 mailových adres a v rámci 

toho mají rodiče a veřejnost údaje a adresu na náš další prezentační link, kterým je web.  

9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Ne. 

10. Co se týče facebooku 

Zatím také ne. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

E-mail, web, informační tabuli ve škole, měsíčník - Zpravodaj ZUŠ, média v rámci regionu 

– městský rozhlas, plakátování akcí, informace v měsíčníku MÚ - Bystřicko, spolupráci 

s TIC v Bystřici n. P. atd. 

12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Neupřednostňuji pouze mail, i když se jedná o významnou možnost pro klienta, aby si 

nabídku akcí v klidu pročetl. Zároveň s mailovou komunikací pracujeme i s ostatními 

možnostmi informování (viz výše). 

13. Zjišťujete potřeby a přání vašich klientů: 

Ano, jsou pro nás velmi významné. Připravujeme dotazníkovou evaluaci školy pro rodiče.  

14. Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ano, jedná se o den s programem, spojený se souběžnou akcí – zápisy žáků do 1. tříd ZŠ.  

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Ano, výchovný koncert má v naší škole tradici, každoročně jej shlédne na 700 dětí 

z regionu, jedná se o přehlídku vyučovaných oborů, které tematicky spojuje motiv a 

scénky z některé známé pohádky (Mach a Šebestová, Šmoulové apod.) 
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16. Co ještě nabízí Vaše ZUŠ? 

Vzdělávací nabídku ZUŠ jsme rozšířili o umělecké kurzy ART pro předškolní děti pod věk 

pěti let, pro dospělé zájemce nebo seniory.    

17. Má vaše škola svoje logo? 

Ano, má. 

18. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano, sledujeme, ale zároveň se nechápeme jako konkurenční vzdělávací zařízení. 

V zajímavých aktivitách se snažíme poučit a inspirovat, těch, které se neosvědčí nebo s 

sebou nesou dokonce negativní prvky, se snažíme naopak vyvarovat. 

 

 

 


