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Resumé:
Tato práce se zabývá tématem propagace a prezentace v regionu z pohledu neziskové
organizace, konkrétně základní umělecké školy. Pokouší se identifikovat propagaci především
jako formu komunikace, definuje místo a význam propagace v systému marketingového
řízení, rozebírá propagaci jako souhrn nástrojů komunikační politiky, popisuje funkce,
vlastnosti a cíle propagace v základní umělecké škole, značnou pozornost věnuje internetu ve
vztahu k propagačním činnostem.
Sumarizuje získané údaje o propagaci, všímá si jednotlivých ZUŠ v regionu, přináší
charakteristiku toho, jak se školy staví k propagaci, charakterizuje vlastní školu z hlediska
propagace, stanoví kritéria, podle nichž lze posoudit míru a účinnost propagace škol
v regionu. Shromážděné informace analyzuje.
Summary:
This work concerns the subject of promotion and presentation in a region from the
position of a non-profit organization. It describes this problem specifically from position of
the primary art school. It tries to identify promotion especially as the form of communication.
It analyses the position and meaning of promotion in the system of the marketing
management. The promotion is described as a summary of instruments of communication; it
also describes the functions, qualities and aims of promotion in the primary art school.
Considerable attention is dedicated to Internet in relation to the advertising activities.
The work recaps the obtained information, it takes notice of individual primary art
schools in region, it characterises own school from the view of promotion, it determines
criterions that can be used for review of promotion level and efficiency of promotion in the
primary artistic schools in the region. The acquired information is thoroughly analysed.
Klíčová slova:
Internet, image, goodwill, komunikace, marketing, nezisková organizace, propagace,
prezentace, publicita, public relations, region, reklama, služba, soutěže, sponzorství, základní
umělecká škola.
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Úvod
Počínaje 1. 1. 2005 vešel v platnost nový školský zákon. Pro základní umělecké školy
z něj vyplývá potěšující skutečnost – ZUŠ se podařilo udržet na další (nejistou) dobu ve
vzdělávacím systému ČR. Aktuálně se na stránkách odborného tisku a koneckonců i ve
vztahu k veřejnosti zdůrazňuje jejich odlišnost od tzv. volnočasových aktivit a představitelé
ZUŠ (ředitelé, pedagogové) zdůrazňují ty znaky, kterými se zařazují do vzdělávací soustavy
(na školách vyučují odborně vzdělaní pedagogové, existují zde osnovy, provádí se klasifikace,
děti vykonávají přijímací, postupové a závěrečné zkoušky).
Základní umělecké školy totiž nemají jednoduchou pozici. Mohou se sice chlubit
dlouholetou tradicí (první hudební školy vznikaly už v dobách Rakousko- Uherska a za 1.
republiky se začaly rozšiřovat i do menších měst), ale své postavení si budovaly poměrně
s velkým úsilím. Po druhé světové válce působily pod názvem základní hudební školy a takto
byly zakotveny ve školském zákoně. Po roce 1960 se tyto Základní hudební školy rozšířily
o tři obory a dostaly na několik desítek let název Lidové školy umění. Po roce 1978 byly LŠU
přeřazeny do zákona o školských zařízeních a odtud se „vrátily“ do školského zákona po roce
1989 (v červnu 1990). O tuto svou znovunabytou pozici v uplynulých deseti letech sváděly
boje. Taktéž o svou kvalitu. Je potěšující, že z původně 6% populace dětí navštěvujících ZUŠ
vzrostl tento počet na 20%. Narostl podstatně počet škol. Ovšem v posledních letech jsme
svědky toho, že v ZUŠkách narostl počet žáků při stejném počtu učitelů, peněz je méně
a upravují se učební plány, a to v neprospěch kvality. Mimo jiné se školy ještě dodneška
vyrovnávají s problémem neaprobovanosti části pedagogického sboru, který vyvstal
s dramatickým nárůstem počtu škol na počátku devadesátých let. Žáci nejsou vybírání podle
přísných kritérií, „sklouzává se“ k pojetí ZUŠ jako především zájmové instituce, ve kterém
děti tráví svůj volný čas.A tak stojí školy značné úsilí prosazovat se ve vztahu k veřejnosti
i ve vztahu k nadřízeným orgánům, včetně ministerstva. Tradice našeho uměleckého školství
se budovala desetiletí a země Evropy nám ji závidí. Zažili jsme rovněž likvidační tendence.
Zažíváme nedůvěru rodičů k povolání profesionálního hudebníka, protože se jim tato dráha
nejeví jako perspektivní. Znervózňují nás legislativní úpravy…
Ovšem pravdou je, že v každé době musíme být schopni se přizpůsobovat. Nestačí jen
prostě „být“, nestačí jen „být dobrý“ a poukazovat na tradice a úspěchy minulých generací. Je
třeba vysílat signály do okolí o tom, že tu jsme a že jsme dobří. Zdá se, že nevystačíme
s vnitřní aktivitou, která škole „vynese“ kvalitu. Kvalita sama o sobě je skvělá vlastnost
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instituce, ale přiznejme si, že je v podstatě nepostradatelná k fungování zařízení. A aby její
existence nebyla ohrožena, je třeba jít dál. O práci a kvalitě instituce je třeba referovat, je
třeba vyvíjet přiměřenou (vlastně značnou) aktivitu navenek, aby nás „svět“ nejen našel, ale
hlavně aby o nás neztratil zájem.

1.

Cíl práce

Zdá se, že propagace ve smyslu komunikace s vnějším prostředím, obhajoby své
existence, spolupráce s potencionálními zákazníky, ve smyslu představení sebe sama, uvádění
a šíření (služby, kterou poskytuji, či přímo „výrobku“, myšlenek) vyžaduje naši péči a je
neodmyslitelnou součástí úsilí, které škola „vyzařuje“ směrem ven.
Tolik alespoň k objasnění motivu, proč se tato práce zabývá právě tématem propagace
a prezentace základní umělecké školy.
Následující stránky textu zpracovávají problematiku „představování“ školy veřejnosti;
prostřednictvím pohledu do škol v blanensko-boskovickém regionu a studia příslušné odborné
literatury hledám odpovědi na otázky typu: jak pohlížet na problém propagace, co vše pod něj
lze zahrnout, jaké místo propagace zaujímá v systému marketingového snažení školy, jaké
cíle škola, konkrétně základní umělecká škola jako typ výchovně-vzdělávací instituce,
propagací sleduje, jakých forem nabývá apod.
Považuji za zajímavé zjistit, zda existuje souvislost mezi mírou propagace školy a její
celkovou úrovní jako instituce, jaké faktory mají vliv na to, že školy zintenzivňují komunikaci
s vnějším prostředím a co jim to přináší, ať v kladném i v negativním (?) slova smyslu.
Všímám si, jakým způsobem se velikost školy podepisuje na prezentačních akcích. Sonduji,
zda má propagace vliv na zájem rodičů o školu.
Pro tento účel jsem nahlédl do výročních zpráv jednotlivých škol, prostřednictvím
internetu jsem prostudoval inspekční zprávy škol, prošel jsem ty články v regionálním tisku
(Boskovicko, Týden u nás, Dvoje noviny, Monitor), které vypovídají o aktivitách ZUŠ za
období leden 2004 – leden 2005, komunikoval jsem s řediteli a pedagogy těchto škol
prostřednictvím e-mailů i telefonicky a pro doplnění informací jsem požádal pedagogy ze
sledovaných ZUŠ o zodpovězení šesti položek v anketě. Rovněž jsem oslovil dotazníkem
rodiče žáků své školy.
Rozbor a závěry z těchto šetření uvádím především v kapitole desáté.
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Vzhledem k malému vzorku sledovaných škol jde pouze o sondu do problematiky
propagace ZUŠ. Rozsah této práce, mé dosavadní znalosti v oblasti metodologie výzkumu
a malé zkušenosti s projekty tohoto druhu mi vytváří jisté mantinely.
Práce si klade za cíl orientovat čtenáře v problematice propagace a prezentace ZUŠ s důrazem
na městské školy v konkrétním regionu. Mně samotnému umožňují údaje, postřehy a závěry
uvedené na následujících stránkách textu vytvořit si reálný obraz o situaci na ZUŠ „mého“
regionu.

2. Vymezení pojmu prezentace a propagace
2.1 K pojmu prezentace
Pojem prezentace je možno chápat jako „představování“, „předkládání“, „předložení“
(Klimeš 1983, s. 555).
Z pohledu marketingu se jedná o představení podniku či výrobku a služeb veřejnosti.
Z marketingového hlediska je prezentace chápána buď jako trvalý, systematický proces
zajišťovaný různými formami komunikační politiky nebo jako jednorázový počin, který může
mít řadu podob.
K uvedenému pojmu marketing: „Marketing představuje určitý, vysoce kvalifikovaný
způsob myšlení, kterým podnikatel působí na vytváření výrobní a obchodní politiky podniku.
Ta je založena na znalosti vývoje potřeb a požadavků trhu a to v předstihu“ (Kunčar 1994,
s. 73). Definice se dá vztáhnout i na školu; „podnikatele“ zde představuje management školy,
který je zodpovědný za proces řízení výchovně-vzdělávací instituce, kvalitu výchovněvzdělávacího procesu a do značné míry určuje politiku řízené organizace.

2.2 K pojmu propagace
Výraz

propagace

je

v úvodu

použit

v běžném

významu

„prosazování“,

„zviditelňování“ „poukázání na něco, na někoho“, „veřejné uvádění ve známost“, „šíření“
apod.
V odborné literatuře (Fialová, Tomek 1994, s. 95) je propagace definována jako
„souhrn základních nástrojů komunikační politiky firmy představující různé formy prezentace
a podpory zboží, ale i znalostí (myšlenek). Úkolem je informovat cílovou skupinu, upevnit
její představy a přesvědčit ji“.
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Propagace v tomto pojetí zahrnuje takové komunikační nástroje, jako je reklama,
přímá komunikace (přímé informování cílených osob se zajištěním zpětné vazby), public
relations (vztahy k veřejnosti), sponzorství, product placement (prodejní místo) a další.
Propagace má jednoho společného jmenovatele, a tím je komunikace = dorozumívání se,
směřuje cíleně navenek a podporuje naplňování prioritních cílů instituce.

3. Propagace jako komunikace
Komunikace je pojítko celého řídícího procesu. Je nezbytná k fungování organizace.
„V případě neziskové organizace, jakou škola představuje, je propagace vlastně komunikace
se zákazníky a potenciálními zákazníky“ (Hannagan 1996, s. 163). „Na propagaci lze pohlížet
jako na soubor metod a prostředků k poskytování informací“ (tamtéž, s. 163). Jedná se
o účelový typ komunikace. Je zřejmé, že lidé musí o naší službě vědět a poznat, co jim přináší
(přinese) využití této služby, jaký efekt tato služba přináší.
Neziskové organizace, jakou je i ZUŠ, se někdy v komunikaci omezují pouze na to, že
o sobě dají vědět a poskytnou informace o svých službách: referují o oborech, které otevírají,
podmínkách studia – a to je vše. Může vzniknout dojem, že vlastně o žáka valně nestojí. Je
pro školu užitečné působit právě takovým dojmem?!
Propagace ve škole představuje proces komunikování s lidmi a organizacemi v okolí.
Škola si uvědomuje, že správné sdělení předané správným lidem může změnit všechny
negativní postoje v pozitivní (Hannagan 1996, s. 164).
Informace, které škola podává, musí být srozumitelné, aktuální a přesné. Také
dostatečné a nesmí být v rozporu se skutečností. Zdá se to být nelogické, podávat zkreslené či
přímo „vadné“ informace, ovšem někdy se škola k takovým informacím uchyluje ve snaze
vylepšit si svůj image. Což je cesta k neúspěchu. Samo sebou nestačí jen „zvládat“
komunikaci na patřičné úrovni tím, že se organizace v očích veřejnosti prezentuje jako
spolehlivá a s dobrou pověstí, ona skutečně je spolehlivá a má dobrou pověst... !
Konečným cílem propagace je povzbuzování zákazníků (rodičů a potenciálních žáků),
aby cítili potřebu využít naši službu. Tím, že škola usilovně komunikuje směrem navenek,
dosahuje zlepšující se informovanosti mezi rodiči, případně komunitou a školou.
Když na tomto místě hovoříme o komunikaci, máme na mysli celou širokou škálu
různých forem verbální i nonverbální komunikace v širokém slova smyslu: setkání pedagogů
a veřejnosti – k tomuto setkávání má ZUŠ velké množství příležitostí: např. organizuje dny
otevřených dveří, využívá telefonických a písemných kontaktů, podává písemné i ústní zprávy
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o dítěti, píše články do místního (regionálního) tisku a další. Podrobněji se těmito aktivitami
budu zabývat na jiném místě této práce.

4. Místo propagace v systému marketingového řízení a její
význam
4.1 Zákazník, výrobek a služba
Chce-li se škola úspěšně rozvíjet, musí být otevřeným systémem, který počítá se
stálou a promyšlenou spoluprací s potenciálními zákazníky, vyžaduje vytvoření spolehlivých
kontaktů s dalšími partnery. Pod pojmem „zákazníci“ si v případě školy představujeme ty,
kteří využívají naši službu; jsou to žáci, ale rovněž jejich rodiče, neboť ti vyžadují naše služby
pro své dítě, které - pakliže dítě skutečně projde celým několikaletým výchovně-vzdělávacím
procesem a podaří se u něj naplnit specifické cíle instituce, tak jak je definují závazné školské
dokumenty - bychom mohli považovat za onen „hotový tvar“, „výrobek“ (bez hanlivého
přídechu) naší školské instituce.
Ovšem škola jako nezisková organizace klade důraz právě na produkci služby, tedy
méně hmotného výsledku (myslet na žáka jako na výrobek nám připadá poněkud přitažené za
vlasy, až neetické), než je dodávka vlastního výrobku. „Služba obsahuje silný lidský element,
který nelze řídit tak snadno jako výrobek“ (Hannagan 1996, s. 35). „Zaměstnanci organizace
jsou pro spotřebitele součástí „výrobku“, jako každý jiný atribut služby. Jenže lidský výkon
kolísá nahoru a dolů, a proto není úroveň jednoznačně zajištěna“ (tamtéž, s. 35).

4.2 Propagace jako zpětná vazba
U propagace navazujeme na informace, které máme o vnějším prostředí, ale zároveň
nesmíme opomenout zhodnotit situace uvnitř našeho „podniku“ – školy.
Aktivní, prosperující instituce je takovou pouze tehdy, když pobízí zákazníky k tomu,
aby se vyjádřili k jejich službám (aby ventilovali své názory, dotazy, připomínky, třeba
i stížnosti). Na základě těchto impulsů může a musí korigovat svou práci. Což ovšem
znamená, že zákazník (potenciální, stávající i dřívější) ví o tom, že organizace se chová
vstřícně, že komunikuje... že se věnuje propagaci svých činností. Smysluplná, promyšlená
propagace zpětně působí na organizaci i tím, že tato může korigovat své úsilí rovněž na
základě vnějších podnětů.
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Nedílnou součástí propagačního úsilí je tedy pohled zákazníka (rodiče, žáka, studenta)
na službu, na samotnou organizaci.
Zároveň tímto přístupem škola demonstruje, že respektuje žáka jako nejdůležitější
element ve škole. V praxi tomu tak totiž vždy není. Ještě pořád se někde pozapomíná na
skutečnost, že bez žáků by škola nebyla, že „...studenti nejsou závislí na školách, ale naopak
školy jsou závislé na nich“ (Kunčar 1994, s. 52).
Tím, že budeme informovat veřejnost o všem pozitivním, co se na půdě naší školy
stalo, o všech úspěších, určitě podpoříme tvorbu kladného image. Přitáhneme tím pozornost,
získáme další žáky, budeme mít šanci uspokojit jejich potřeby.
V souvislosti s tím lze konstatovat, že poměrně málo neziskových organizací má vůli
vynakládat prostředky právě na uspokojování potřeb zákazníku. Leckdy ulpíváme na
osvědčených, zavedených činnostech a pod záminkou nedostatku peněz, lidských zdrojů (či
obojího), omezení organizačního aj. nejsme ochotni respektovat zákazníkovo přání. Tak se
např. stane, že nezavedeme výuku hry na určitý nástroj nebo nezařadíme aktivitu (kurz,
studijní program), který je žádán a byl by životaschopný.

4.3 Úskalí propagace
Propagací zdůrazňujeme

kladné stránky poskytované služby. Ventilujeme každé

zlepšení.
Faktem je, že jakkoliv si nemůžeme dovolit propagaci podceňovat, neměli bychom ji
ani přeceňovat. Pokud totiž nebudeme „v reálu“ disponovat kvalitou, propagace nám
nepomůže (ještě se více poškodíme v očích veřejnosti). Budeme-li sice mít kvalitu, ale
nebudeme ji propagovat, s největší pravděpodobností o ni časem přijdeme. Avšak propagovat
něco, co vlastně není a je jen naším zbožným přáním, nás odsuzuje k zániku. Poskytovat
„falešné“ informace do tohoto ranečku taktéž patří.
Takže - bez propagace se neobejdeme, je nutné objektivně zhodnotit, jakou podobu
by měla mít = uvážit aspekty: kolik, kdy, jakou, jak, kde, kam, proč? aj. Pozdní nebo
nevhodná (!) propagace si vyžádá vysoké náklady a většinou nám už nepomůže.)
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5. Propagace ZUŠ jako souhrn základních nástrojů
komunikační politiky
5.1 Přímá komunikace
Jeden z možných přístupů definuje propagaci jako souhrn základních nástrojů
komunikační politiky (Fialová, Tomek 1994, s. 95).
Jedním z těchto nástrojů je přímá komunikace. Jedná se o přímé informování osob se
zajištěním zpětné informační vazby. Pro tento nástroj se vžil výraz direct marketing = přímý.
Hlavním znakem je odpovědní mechanismus. V praxi mnoha firem se s ním setkáváme ve
formě kupónů, odpovědních lístků v časopisech, formulářů, telefonního čísla aj.
Škola na této přímé komunikaci staví – tím, že poskytuje službu, je v neustálém
kontaktu se svými zákazníky; s jejich zástupci a potenciálními zájemci komunikuje podobně
jako firmy produkující hmotné výrobky: inzeruje své telefonní číslo, e-mailovou adresu,
specifikuje dobu kontaktu s pracovníky školy, koná schůzky se zástupci žáků (což je – měla
by být - forma kontaktu, kdy se řeší problémy a potřeby žáků, nejen školy!), umožňuje
přítomnost rodičů ve výuce dětí, při troše úsilí a fantazie směřuje k dětem a rodičům např.
dotazníky, poskytuje možnost vyjádřit se k čemukoliv, co se týká poskytované služby
prostřednictvím anonymní schránky důvěry apod. (viz příloha 5).

5.2 Public relations
Významným nástrojem

komunikační politiky jsou vztahy k veřejnosti – public

relations (PR). Bývají označovány rovněž jako corporate communicatios, corporate external
relations, public affairs). I v případě školy jde o péči o vztahy k široké veřejnosti, kterou se
snaží škola vybudovat (či zlepšit) svou image (obraz), pověst. Onou veřejností rozumíme i tu
část, tvořenou oficiálními představiteli a členy orgánů místní správy, inspektory státní
a místní správy, konkurencí, partnery (např. městským kulturním střediskem, školami všech
stupňů, počínaje mateřskými školami po vysoké), odbornou a laickou veřejností; mezi
veřejnost řadíme dodavatele, banky, pojišťovny... a samo sebou potenciální a stávající
zákazníky.
Budování PR je dlouhodobou (permanentní) záležitostí. Je to proces cílevědomý,
systematický, na kterém se podílejí všichni pracovníci školy, jakkoliv zodpovědnost za
podobu PR nese management školy.
Techniky, formy a nástroje práce s veřejností jsou značně rozmanité; základní
umělecká škola už ze své podstaty používá pestrou škálu aktivit: jsou to především pravidelné
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koncerty žáků i učitelů, hustá síť vystoupení v rámci kulturních akcí ve městě a v celém
regionu, zařazování výměnných kulturních pobytů a koncertů i mimo region, pořádání
hudebních festivalů, personální zajišťování akcí jiných organizací (škol, městského úřadu,
zájmových, charitativních, sociálních, sportovních organizací apod.).O public relations jde
v případě organizování dnů otevřených dveří, zápisu do ZUŠ, konání výstav, divadelních a
tanečních vystoupení apod.
Pak je tu celá řada metod, které staví na písemném a grafickém projevu:






logo školy (značka – výtvarná podoba názvu školy, které umožňuje vytvořit si
určitou konkrétní představu, získat „vhled“)
informační a náborové tiskoviny (k zápisu, ke dni otevřených dveří, PF,
pozvánky, almanachy, plakáty, upomínkové předměty – práce žáků a učitelů
výtvarného oddělení apod.)
školní časopis (občasník)
kalendáře
fotografie

5.3 Reklama
Slovník cizích slov uvádí, že „reklama je činnost (úsilí) záležící ve veřejném
doporučování něčeho možným zájemcům; prostředky k tomu sloužící jsou např. plakáty,
inzeráty, nápisy, světla aj. oznámení“ (Klimeš 1983, str. 599).
Kunz zdůrazňuje u reklamy její schopnost ovlivňování a získávání zákazníků,
„ ...neboť může určité spotřebitele motivovat k dlouhodobému pozitivnímu vztahu
k propagovanému výrobku...“ (Kunz, Kozler, s. 23).
Slovník základních pojmů z marketingu a managementu (Vysekalová a kol. 1998, s.3)
definuje reklamu jako placenou formu neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek
předmětu propagace. S podobným pojetím se setkáváme např. u Hannagana (Hannagan 1996,
s. 167).
Zdůrazňuje se tedy její „neosobnost“ a to, že se jedná o prezentaci, za kterou se platí.
Reklama je vnímána jako klasický způsob komunikace, jako fenomén dneška. Mnozí lidé si
pod pojmem prezentace vybaví právě a jen reklamu. Vnímají ji jako záležitost tisku, rozhlasu
a především televize. Právě skrze tyto hromadné komunikační prostředky se ponejvíce
(výhradně) odehrává prezentace výrobků a služeb za úplatu. Ale i za vystavení plakátu na
veřejnou plochu se platí... Na druhé straně, tím, že inzerujeme např. v místním tisku zdarma,
tím, že umístíme plakáty do „partnerských“ organizací (zdarma), tím, že zorganizujeme den
otevřených dveří na škole (víceméně zdarma) apod. si taky „děláme reklamu“. Je důležité si
přesně vymezit kritéria, podle nichž budeme akci, činnost posuzovat a hodnotit.
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Jsme často svědky toho, že dokonce někdy i public relations jsou ztotožňovány
s reklamou, zvlášť ve výrobní sféře. Reklama bývá rovněž občas ztotožňována s publicitou.
Ovšem reklama je především kampaň na podporu prodeje (hlavně výrobku, zboží, případně
služby). Je pouze krátkodobá, platí se za ni a silně manipuluje s těmi, kterým je určena.
Neziskové organizace ji (nebo alespoň v této podobě) tolik nevyhledávají a nevyužívají. Totéž
platí přímo pro školy. Důvodů je více: jednak školy nemohou omezené finanční prostředky
„investovat“ do reklamy, jejíž efekt je spíše krátkodobý; vždyť poskytování služby (výchovy,
vzdělání) je záležitostí dlouhodobou. Nechuť k reklamě vyplývá i z vlastního založení školy.
Školy jej považují za poněkud „tvrdou“ formu prosazování sebe sama; uvědomují si, že
reklama zveličuje, skrytě i zjevně kritizuje konkurenční výrobky a služby, je „vlezlá“
a neobjektivní. Taky cítí její silně manipulativní podtext. Neziskové organizace spíš „berou“
objednávky na službu, než „dostávají“ a mají pocit, že reklama se k nim jaksi „nehodí“.
Kromě toho se informace o službě často přenášejí ústním podáním při osobních službách
a neformálních vztazích, při rozhovorech apod. Škola, jako nezisková organizace hodně staví
na ústním šíření své pověsti, na přímém kontaktu s možnými i stávajícími zákazníky.
Školy se tedy v oblasti reklamy víceméně omezují na inzerci v místním (regionálním) tisku.
Ani v tomto případě nejde vždy o reklamu, neboť škola má možnost inzerovat zdarma.

5.4 Publicita
Jak již bylo řečeno, někdy je publicita přímo ztotožňována s reklamou, v očích
mnohých je vnímána výhradně jako produkt reklamy (bohužel tomu tak skutečně může být).
Jenže u publicity je výrobek, služba, produkt, instituce... představována veřejnosti bezplatně
a nepřímo. Informace o „firmě“ podává jiný subjekt, než ten, kterého se to týká. Publicita nám
může přinést mnohem větší přínos než reklama právě tím, že o nás referuje někdo jiný –
informace působí důvěryhodněji, ale skrývají v sobě i nebezpečí: nemůžeme je ovlivnit, takže
nás ve svém důsledku mohou poškodit, pokud referující subjekt „pouští“ na veřejnost
negativní zprávy o nás.

5.5 Sponzorství
Řadí se taktéž k nástrojům komunikační politiky, je tedy součástí propagace. Je
postaveno na spolupráci mezi sponzorem a sponzorovaným. „Sponzorovaný dostává
smluvené sjednané peněžní platby, věcná věnování či služby a poskytuje protislužby“
(Fialová, Tomek 1994, s.110).
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Sponzorství známe ze sportu, z kultury, z oblasti sociální i školské praxe. Aspekt
spolupráce spočívá v tom, že každý z partnerů něco dává a něco dostává: sponzor poskytuje
např. peníze (službu, materiální či nehmotný dar) a sponzorovaný mu zajišťuje větší známost,
vylepšení image apod.
Školy se ocitají spíše v roli sponzorovaných subjektů; využívají k tomu skrze své žáky
jejich rodiče (ale nejen je). Rodiče představují kolektivně „sponzorskou sílu“, kromě toho
samozřejmě může škola dosáhnout vysokého dosahu v této oblasti díky tomu, že má
informace o zázemí a rodinných poměrech svých žáků a může i jednotlivě oslovit vytipované
rodiče. Nemůžeme ovšem očekávat, že rodiče představují tak silné sponzory, kteří by byli
schopni poskytnout škole např. hudební nástroje (zastaralé nástroje jsou bolestí současnosti –
získat např. nový klasický mechanický klavír je značný problém – škola na něj není schopna
sehnat finance).
Efektivnost sponzorství (pokud sponzora ve svém okolí vůbec najdeme) záleží na
správné volbě sponzorovaného, uvádí Fialová (Fialová, Tomek 1994, s. 110).
Někdy se školy paradoxně ocitají v situaci, kdy se sponzorují navzájem – působí to lépe na
jejich image.
Avšak škola se ocitá i na druhém břehu – v pozici sponzora, v tomto případě, pokud
poskytuje peněžitou pomoc, peníze získává tím, že uspořádá nějakou akci a výtěžek z ní
putuje na předem deklarovaný účel. Z pozice ZUŠ jde velmi často o koncerty a jiné umělecké
produkce pro širokou veřejnost, jejichž výtěžek předává škola hlavně charitativním
organizacím. (Takovým typem sponzorské akce je např. „Koncert pro vážku“ – na podporu
lidí, trpícími stařeckou demencí; koncerty, jejichž výtěžek putuje na konto lidem, postižených
povodněmi atd.)

6. Funkce, vlastnosti a cíle propagace v ZUŠ
6.1 Funkce propagace
Stejně jako kdekoliv jinde ve výrobní i nevýrobní sféře se škola prostřednictvím
propagace snaží informovat veřejnost o službách, které poskytuje, o jejich úrovni a podobách.
Pokouší se u potenciálních zákazníků vytvářet pozitivní obraz (image) o sobě a tento způsob
používá jako podpůrný při budování (udržení) dobré pověsti školy. Upozorňuje na své klady,
zdůrazňuje přednosti. Propagací se zpětnou vazbou (přímou komunikací) získává impulsy pro
korekci svých aktivit. Na základě těchto podnětů rovněž může upravit např. studijní program.
(Je-li zájem o výuku hry na varhany a má aprobovaného učitele pro výuku hry na tento
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nástroj, může se pokusit zavést výuku do praxe školy, jakkoliv je ještě spousta dalších
faktických problémů, které je třeba vyřešit dříve, než se výuka „spustí“ – např. na jakém
nástroji bude výuka realizována.)
I u propagace se uplatní některý z „faktorů úspěchu“ (Vodáček, Vodáčková 2001,
s. 286): např. je nutné zajistit si profesně vhodné, kvalitní a loajální spolupracovníky, tedy
lidi, kteří mají nebo budou mít v potřebné míře nezbytné znalosti, schopnosti, dovednosti
a užitečné návyky.

6.2 Vlastnosti propagace
Základní školy (včetně uměleckých základních škol) patří (zatím) spíše k menším
„firmám“. Menší firmy, jak uvádí Vodáček (Vodáček, Vodáčková 2001, s. 17), „jsou obecně
flexibilnější a adaptabilnější než větší firmy...“ Na druhé straně jsou neziskovými
organizacemi, svázanými přesnými, omezujícími pravidly a relativně direktivními formami
řízení ze strany nadřízených orgánů státní správy i samosprávy. Školy se v důsledku toho
chovají ještě dost konzervativně, plně nevyužívají autonomii, kterou mají. To se odráží
i v propagaci – školy nevyužívají celou širokou paletu propagačních činností, nepočínají si
dostatečně tvořivě a aktivně. Nevyužívají moderních přístupů k propagaci a při preferenci
jiných (prioritních) cílů organizace zapomínají na pravidelnou aktualizaci svých
prezentovaných dat. Někdy zase přistupují k propagaci jako k „propagaci pro propagaci“ –
jejich předkládané informace a údaje se neopírají o skutečnost a pohybují se na poli zbožného
přání a představ spíše než reality. Propagace v těchto případech funguje na principu „pokusu
a omylu“ a kroků do neznáma.
Zdařilou propagací dosahuje škola lepší informovanosti mezi rodiči, komunitou,
školou. Činí školu otevřenější vůči vnějšímu prostředí (a tímto sekundárně vede ke
zkvalitnění systému řízení školy).
Tím, že má škola snahu komunikovat nejednostranně, prosazují se ve výuce
progresivnější didaktické koncepce, škola se učí být flexibilnější a systematicky si buduje
(a hýčká) svůj dobrý obraz (image).
Když se škola prezentuje navenek jako prosperující instituce se zájmem o své žáky
(a tato prezentace odpovídá skutečnému stavu věcí na škole!), určitě tím dělá hodně pro
rozvoj pozitivních vztahů na pracovišti motivuje zaměstnance k tomu, aby se aktivně podíleli
na zajištění prosperity školy.
Dobrá (adekvátní, přiměřená, vhodná) propagace stimuluje poptávku po našich
službách, odlišuje nás od jiných podobných zařízení (od jiných ZUŠ) atd.
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7. Cíle propagace ZUŠ
Cíle propagace těsně souvisejí s jejími funkcemi a vlastnostmi. Obecně jde tedy
o to:












a


poskytnout veřejnosti, zájemcům o studium, rodičům informace
povzbuzovat potenciální zájemce
odlišit se od jiných ZUŠ
zdůraznit užitečnost a hodnoty naší služby = výuky
Konkrétněji propagací školy usilujeme o to, abychom:
zlepšili své služby, tedy výchovně-vzdělávací proces v celé jeho šíři (počínaje
kvalitou lidskou a odbornou učitelů, po vyhovující vybavení nástroji a organizaci
vyučování)
zviditelnili se (ve vztahu k veřejnosti především, avšak škola by měla usilovat o
zviditelňování rovněž v rámci odborného prostředí, tedy v rámci ZUŠ kraje,
republiky…)
prováděli „obchodní“ jednání (získávali a udrželi si vhodné žáky – čímž rozumíme:
neusilovat za každou cenu o jakéhokoliv žáka, který přinese škole peníze, ale o
žáka, který má perspektivu opravdu se rozvíjet a skutečně se do svého estetického
rozvoje zapojuje!)
expandovali (další prostředí mimo jiné skýtá potenciální kvalitu)
zlepšili image školy
měli možnost reagovat na potřeby a očekávání rodičů, zájemců o studium, žákům
snížili náklady
nezaspali dobu!

8. Formy a prostředky propagace ZUŠ
Umělecká škola může využívat široké škály propagačních činností stejně jako podniky
a organizace ziskové a neziskové sféry i své vlastní, specifické.
Hlavní formy propagace byly již výše v textu uvedeny (přímá komunikace, public relations,
reklama, sponzorství atd.).

8.1 Direct mailing
Škola ovšem může „pěstovat“ i takové formy, jako je direct mailing. V tomto případě
se jedná o zasílání informací perspektivním zájemcům o služby, např. ve formě prospektů. Je
to forma zatím neobvyklá v podmínkách ZUŠ, pravděpodobně i proto, že by vynaložená
námaha (a finance) neodpovídaly výsledku.

16

8.2 Podpora prodeje
Vezmeme-li si příklad z podniků, produkující výrobky k přímému prodeji, mohli
bychom uvažovat i o takové metodě, jakou představuje tzv. podpora prodeje. U této formy
prodej výrobku či služby „podpoříme“ nějakou akcí - výhodou, slevou, dárky, ukázkami či
seminářem... Zvláště posledně dvě jmenované aktivity se uplatní i v podmínkách školy;
semináře a ukázkové hodiny jsou zatím spíše doménou vyšších stupňů uměleckého školství,
ale i na základním stupni je jejich zavedení do praxe reálnou záležitostí jde o to, zda má škola
ve svých řadách zkušené pedagogy či zda dokáže organizačně takovou akci zajistit. Jistým
způsobem by se na tomto místě mohla uvést jako příklad i taková akce, jako je např. „Den
otevřených dveří“, kdy je škola volně přístupná rodičům s dětmi a dětským kolektivům
z mateřských škol a nižších stupňů základních škol a je jim předváděna výuka s výkladem
v jednotlivých odděleních, nástrojových třídách a oborech.

8.3 Přímý prodej
Na školách probíhá i tzv. „přímý prodej“, což je např. pohovor či zápis ke studiu .

8.4 Soutěže
Součástí propagace na ZUŠ jsou rovněž soutěže na uměleckých školách je jim
přikládán velký význam, dokonce si troufám říci, že jejich význam je přeceňován. Soutěže se
v jednotlivých odděleních konají pod záštitou nadřízených orgánů každoročně (jednotlivá
oddělení a nástrojové skupiny se připravují intenzívně k soutěžím, které se pro ně organizují
1x za tři roky), takže část školy, případně celá žije nějakým typem soutěže (klavírní, komorní,
dechových nástrojů atd.). Školy se podle umístění v okresních, krajských a celostátních
kolech vzájemně posuzují, vedení školy má tendenci hodnotit práci učitelů podle umístění
žáků.

8.5 Prostředky propagace
Důležitým prostředkem propagace školy se stává každý její pracovník, který se
angažuje mimoškolně – např. má vlastní koncertní vystoupení, řídí nebo korepetituje sbor,
orchestr,

zabezpečuje činnosti kroužků a center (dětských, mateřských, sportovních,

hudebních) ve městě.
Škola velmi často spojuje své propagační úsilí s jinými školami a subjekty
v blízkém okolí a bezprostřední blízkosti. Spolupráce je běžný jev, vyplývá už z toho, že žáci
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ZUŠ jsou vždy ještě žáky jiné školy, angažují se v jiných organizacích a kroužcích. Školy
spojují síly při zajišťování kulturních akcí - např. spolupracují při divadelních produkcích
(hudební pohádky, muzikály), výstavách, výchovných koncertech, zaměstnanci školy
pomáhají s vypracováním hudebních podkladů a aranžmá skladeb (např. pro mateřské školy).
Na jiném místě již bylo řečeno, že se školní tělesa (dechový orchestr, estrádní orchestr,
flétnový soubor a další) i jednotlivci angažují při akcích městského kulturního střediska,
městského úřadu a jiných organizací.

8.6 Synergický efekt
Ještě je vhodné poznamenat, že i pro oblast propagace se hodí využívat synergického
efektu: jedná se o „efekt celistvosti jednotlivých opatření“. Například marketingové nástroje
ve vhodné kombinaci působí víc, než prostá suma jednotlivých opatření. Označováno
v literatuře též jako efekt 2 + 2 = 5“ (Fialová, Tomek 1994, s. 120).
Synergii lze vztáhnout téměř na cokoliv (inteligenci kolektivu, marketingové nástroje,
prostředky marketingu apod.).

9. Internet jako propagační nástroj
9.1 Využití internetu ve škole
Internet je běžnou součástí života dnešní populace. Jakkoliv ti, kteří stojí ve vedení
škol, nebyli zpravidla „odkojeni“ počítačem, jsou nuceni přizpůsobit se a získat „počítačovou
gramotnost“.
Management základních uměleckých škol si poměrně rychle zvykl komunikovat
prostřednictvím počítače (internetu) s partnerskými a nadřízenými organizacemi, vždyť na
počítači je vedena veškerá školská agenda, pracoviště využívají e-mailovou poštu, používají
internet pro získávání všemožných informací atd.

9.2 Internet jako propagační nástroj ve škole - pro a proti
Žádná škola se v současnosti neobejde bez počítače a bez internetu. Internet je
médium značně dokonalé (ve vztahu k jiným médiím), rozmanité... a také složité. Nabízí
téměř všechny možnosti jako „klasické“ komunikační prostředky a hodně věcí navíc. Tato
„složitost“ poněkud odrazuje školy od využívání internetu k propagačním účelům. V praxi to
pak vypadá tak, že je-li na škole nějaký fanda přes internet (počítače), pak škola s chutí
využívá přednosti internetu pro propagaci. Na druhé straně školy, kterým internet ještě tolik
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neříká, se v této oblasti neangažují s argumentací, že jim tento způsob propagace připadá
zbytečný a drahý.
V podmínkách práce uměleckých základních škol je tento přístup do jisté míry
pochopitelný školy se domnívají, že nepotřebují využívat např. takovou přednost internetu,
jakou je jeho schopnost působit na velké aglomerace (města, městské části).
O prezentaci na internetu lze říci, že vyjde levně ve srovnání s jinými formami
prezentací prostřednictvím masových sdělovacích prostředků. Škola, která staví na domněnce,
že nepotřebuje pronikat na vzdálenější trhy (je totiž ze své podstaty výlučně orientovaná na
blízký trh), že zákazníky nezíská prostřednictvím internetové komunikace (protože přece staví
hlavně na osobním kontaktu se zákazníkem) není motivovaná k tomu, aby to s prezentací přes
internet zkusila.
Přitom přednosti internetu jsou evidentní. Internet umožňuje učinit propagaci
účinnější, efektivnější a v konečném důsledku i levnější. Veškeré informace, nabídky, data
týkající se školy se dají převést do elektronické podoby a prostřednictvím sítě prezentovat na
internetu.
Kromě těchto výhod je tu jedna výrazná: prezentací na internetu dokládáme, že nejsme
zkostnatělí, že jdeme s dobou a „nebráníme se začlenění nových komunikačních médií do
svých marketingových aktivit“ (Stuchlík a kol. 1998, s 53). Vysíláme tak jeden
z pozitivních signálů do okolí.
Co se týče finanční stránky, zřizovací náklady na výrobu www stránek nejsou ve
srovnání s inzercí do jiných médií velké. Pokud snad působí na škole onen nadšenec, který
internet vnímá jako výzvu a pomocníka, pak má škola „šanci“ na www stránky, vytvořené
takříkajíc „ochotnicky“ - a zdarma.
Když se to podaří, jsme na dobré cestě být „in“ v oblasti moderní prezentace. Ale
pozor, je třeba uhlídat jeden důležitý faktor. Tím je pravidelná aktualizace www stránek.
V publikaci Marketing a reklama na internetu se k tomuto váže poznámka: „Aby zůstala vaše
připravená firemní www prezentace dokonalá, nezapomínejte na pravidelnou aktualizaci
informací, které se na www stránkách vaší prezentace vyskytují. To se týká hlavně těch
stránek, na které umísťujete pravidelné zpravodajství. Firemní prezentace nebude dokonalá,
budou-li se na ní vyskytovat neaktuální nebo dokonce chybné informace“ (Stuchlík a kol.
1998, s.75).
Kvalita prezentace tak nejvíce závisí na aktuálnosti předkládaných informací. „Není
nic horšího než dlouho neaktualizované stránky s chybnými nebo zavádějícími údaji“
(Stuchlík a kol. 1998, s. 75).
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Prostřednictvím internetu informujeme rychle, snadno a jednoduše. Nepotřebujeme
někoho přemlouvat, aby uveřejnil informace o nás, vytiskl článek, „udělal nám reklamu“.
A na závěr tohoto oddílu ještě jedna poznámka: když už www stránky máme, je třeba
širokému okolí patřičným způsobem sdělit existenci těchto našich stránek.

9.3 Struktura www stránky
Na www stránkách školy by se měly objevit takové položky jako:
 historie školy
 struktura (umístění, pracovníci, organizační záležitosti)
 aktuality
 představujeme (v případě ZUŠ jednotlivé obory apod.)
 adresa školy (telefon, e-mail)
 prostor pro zpětnou vazbu (např. položka „napište nám...“)
(viz. příloha 2)

9.4 Prezentace po internetu v regionu
V regionu, zahrnující přibližně území blanenského okresu, „operuje“ 7 základních
uměleckých škol: Adamov, Blansko státní škola, Blansko soukromá škola, Boskovice,
Jedovnice, Letovice, Velké Opatovice.
Vlastní www stránky mají pouze dvě školy: Boskovice a Letovice. (V případě Letovic
se jedná o www stránky Mládežnického dechového orchestru, který působí při ZUŠ.) Co do
počtu žáků jsou to zařízení srovnatelná (ZUŠ v Boskovicích navštěvuje kolem 740 žáků včetně poboček, v Letovicích kolem 820 žáků - včetně poboček) .
Ostatní školy se vyjadřují k existenci www stránek spíše v tom smyslu, že se
prostřednictvím internetu prezentovat nepotřebují, z jedné školy (velké - s kapacitou 900
žáků) vzešel z úst vedení názor, že je to zbytečné, jiní argumentují náročností a nedostatkem
peněz pro tyto účely.
Položka z ankety, směrovaná k pedagogům (nejen k ředitelům) škol:
Existenci vlastních www stránek školy považuji za:
důležitou – prospěšnou škole – možnou – náročnou finančně/organizačně – zbytečnou
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10. Výzkumná část
10.1 Podklady pro šetření, charakteristika ZUŠ
Jako podklad pro hodnocení jsem použil údaje o sedmi školách v okolí (Adamov,
Blansko státní škola, Blansko soukromá škola, Boskovice, Jedovnice, Letovice, Velké
Opatovice).
Počet žáků na ZUŠ v regionu
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Adamov

Blansko
státní

Blansko
soukromá

Boskovice

Jedovnice

Letovice

Velké
Opatovice

Údaje jsou získány z inspekčních, popřípadě z výročních zpráv škol, z regionálního
tisku, telefonických a e-mailových kontaktů, ankety.
U každé školy jsem vycházel z poslední inspekční zprávy (časové rozpětí: od závěru
r. 2000 do ledna 2005). Zde jsem vyhledával a zaznamenával údaje o hodnocení jednotlivých
oborů (vyjma LDO – tento nebyl hodnocen ani v jednom případě), o materiálně-technických
a personálních podmínkách, všímal jsem si celkového hodnocení školy i toho, co je pro školu
typické – ať již v kladném či záporném slova smyslu.
Poznámky:
Tabulka na následující straně uvádí hodnocení ČŠI jednotlivých oborů (těch, které
byly předmětem hodnocení konkrétní inspekce). Hodnocené obory: hudební (HO), výtvarný
(VO), taneční (TO.) Literárně dramatický obor (LDO) nebyl předmětem hodnocení inspekce
v žádném případě, proto není zařazen do tabulky.
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Vycházel jsem z posledních inspekčních zpráv jednotlivých škol, rozpětí mezi nimi činí
bezmála 4 roky.
Inspekce hodnotí stupnicí:
vynikající – velmi dobrý – dobrý – vyhovující - nevyhovující
Adamov

Blansko státní

Blansko

Boskovice

Jedovnice

Letovice

Velké Opatovice

719

380

823

414

Počet žáků

254

914

soukromá
600

HO

148

630

207

511

336

511

352

VV

65

199

33

165

31

46

18

TO

41

55

360

47

13

266

-

LDO

-

30

-

13

-

-

44

Hodnocení úrovně výchovy a vzdělávaní:
HO
dobrá
velmi dobrá

dobrá

velmi dobrá

velmi dobrá

dobrá

dobrá

VO

velmi dobrá

velmi dobrá

-

vynikající

velmi dobrá

ještě vyhovující

dobrá

TO

-

-

velmi dobrá

-

-

-

-

Personální

dobré

velmi dobré

velmi dobré

velmi dobré

velmi dobré

dobré až

vyhovující
velmi dobré

podmínky
Mater.tech.

dobré

velmi dobré

velmi dobré

velmi dobré

dobré

vyhovující
dobré

Podmínky
Celkové

dobré

velmi dobré

velmi dobré

velmi dobré až

velmi dobré

dobré

dobré

Průměrná

Preference

Nepříznivé

hodnocení
Negativa

(u VV)
V závěru

V závěru

Nižší úroveň

vynikající
V závěru zprávy

zprávy

zprávy

hudebního

neuvedeno.

neuvedeno.

neuvedeno

oboru.

úroveň

dechového

personální

hudební

orchestru na úkor

zabezpečení

nauky.

jiných aktivit.

Výrazně snížená

Průměrné

Silný útlum

spolupráce a

materiálně

výtvarného

komunikace

technické

oboru.

mezi vedením.

podmínky.

Nevyhovující
výuka kytary.

Inspekce dále používá k hodnocení jednotlivých sledovaných aktivit na škole (např.
pro oblast řízení – plánování, organizování atd.), přívlastků typu „průměrný“, „podprůměrný“,
„uspokojivý“, „neuspokojivý“, i taková hodnocení, vyjádřené výrazy „tvořivý“, „nápaditý“
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a další. V tabulce jsem použil hodnotící stupnici vynikající – velmi dobrý – dobrý –
vyhovující – nevyhovující.
Ve výročních zprávách za školní rok 2003/2004 jsem se zaměřil na pasáže, popisující
aktivity školy a na reference o tom, co se ve školním roce podařilo škole uskutečnit „nad
rámec“ běžných povinností a aktivit.
Na stránkách regionálního tisku jsem našel informace o tom, jak jednotlivé školy
využívají tisk k propagaci; v následující tabulce zaznamenávám četnost článků za období
leden 2004 – leden 2005 v těchto novinách: Týden u nás (společné noviny pro celý region),
Monitor (pro Blansko a blízké okolí, zahrnuje i Jedovnice), Boskovicko (pro Boskovice,
Letovice, V. Opatovice, částečně i pro Blansko), Dvoje noviny (zahrnuje celý region, ale
zaměřen je spíše komerčně).
Adamov

Blansko

Blansko

18

státní
22

soukromá
19

Boskovice
20

Jedovnice
14

Letovice

Velké

23

Opatovice
10

Telefonicky a prostřednictvím e-mailů jsem si ověřoval a upřesňoval informace
z jiných (i výše uvedených) zdrojů. O vyjádření názorů na některé otázky (jsou zahrnuty
v anketě) jsem požádal nejen ředitele zařízení, ale rovněž pedagogy. Z jednotlivých škol se mi
průměrně vrátilo 11 anketních lístků – nejvíce jsem jich shromáždil od učitelů z vlastní školy
- 20 , z Letovic 15, z Blanska státní ZUŠ 13, z Blanska soukromé 9, z Jedovnic 8, z Velkých
Opatovic 8 a z Adamova 4.
Angažovanost školy posuzuji jednak podle pestrosti využívaných forem prezentace,
jednak podle četnosti propagačních akcí, ale zároveň si všímám a dávám do souvislostí její
snahy v tomto směru s reálnou situací na škole (hodnocení inspekce, anketa, výroční zprávy,
obsah článků v regionálním tisku).
Položky v anketě, vypovídající o situaci na škole:
Myslíte si, že by se vaše škola měla prezentovat na veřejnosti:
Mnohem častěji – častěji – přiměřeně – méně často – neměla by se prezentovat
Jaké formy propagace školy byste své škole doporučil(a)- můžete vybrat i více položek:
Zviditelňování v regionálním tisku – na www stránkách školy – konání konkrétních akcí školy
– podíl na akcích města – soutěžení – publikování v odborném tisku s rodičovskou

veřejností

(např.

ve

formě

dne

……………………………………………………………………
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otevřených

přímý kontakt
dveří)

-

jiné:

Jaké

formy

propagace

vaše

škola

v současnosti

upřednostňuje

(můžete

vybrat

i více položek):
Zviditelňování v regionálním tisku – na www stránkách školy – konání konkrétních akcí školy
– podíl na akcích města – soutěžení – publikování v odborném tisku s rodičovskou

veřejností

(např.

ve

formě

dne

otevřených

přímý kontakt
dveří)

-

jiné:

……………………………………………………………………
Domnívám se, že propagace školy:
Může napomoci zkvalitnit výuku - nemůže pomoci zkvalitnit výuku - nevím
Domnívám se, že to, jak se škola prezentuje na veřejnosti, se odvíjí od její kvality ve smyslu:
Čím kvalitnější výuka, tím hojnější (účinnější) propagace – propagace školy nezávisí na
kvalitě výuky
(Komplexní znění ankety je součástí přílohy 1)

10.2 Rozbor dat z prostudovaných zdrojů
Mezi malé ZUŠ se řadí ZUŠ Adamov, Jedovnice a Velké Opatovice. V případě ZUŠ
Jedovnice se setkáváme s hodnocením, že ZUŠ „...je v místě svého působení důležitým
kulturním centrem. Vedení školy a pedagogický sbor se snaží o otevřenost školy vůči
veřejnosti. Škola představuje svoji pestrou činnost řadou koncertů, vystoupení a výstav žáků
i učitelů. Na řadě hudebních akcí se svými hudebními soubory aktivně podílí. Rovněž velmi
dobré výsledky svědčí o kvalitní práci školy.“ (Inspekční zpráva ČŠI). V případě ZUŠ Velké
Opatovice se dočteme o problémové komunikaci vedení, u ZUŠ Adamov je vyzvednuta práce
VO.
Ve výroční zprávě ZUŠ Jedovnice najdeme skutečně nadstandardně bohatý výčet akcí,
kterými se tato škola prezentuje veřejnosti. O svých aktivitách ZUŠ v Jedovnicích referuje
rovněž na stránkách tisku. ZUŠ ve Velkých Opatovicích se příliš v tomto směru neprojevuje.
Adamovská ZUŠ stejnou měrou propaguje svůj výtvarný i hudební obor.
Větší školy (Blansko státní, Blansko soukromá, Boskovice, Letovice) se věnují
propagační činnosti systematičtěji a používají pestrou škálou prezentací. Nejakčněji si počíná
ZUŠ v Letovicích - ta kromě běžných a zažitých způsobů prezentace, ke kterým řadíme
články v novinách (jsou hojné), plakátování, pozvánky, sponzorství (koncerty na podporu
charitativních organizací apod.), soutěže (i v letošním soutěžním roce se s dechovými nástroji
probojovali do krajského kola) , konání festivalů atd., využívá k prezentaci také www stránek.
Stránky nejsou příliš pestré, zaměřují se hlavně (výhradně) na prezentaci činností
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mládežnického orchestru, který je pýchou této ZUŠ. O historii a charakteru školy stránky
nepřinášejí informace, položku „aktuality“ zde najdeme. Aktuality jsou skutečně
aktualizovány.
Výroční zpráva této školy je hodně „květnatá“ a obsáhlá. Faktem je, že činnost
mládežnického dechového souboru přináší této ZUŠ věhlas a popularitu. Nicméně výsledky
školy v hudebním a výtvarném oboru (dle inspekční zprávy) nejsou na té úrovni, jakou škola
proklamuje navenek. Škola klade velký důraz na prezentaci a reprezentaci, ale tato je
jednostranná (preference dechového orchestru).
Tento jev – že škola postaví svůj úspěch na určitém oboru či přímo aktivitě, najdeme
rovněž v případě soukromé ZUŠ v Blansku. Tato škola výrazně prosazuje svůj taneční obor.
Opírá se o dlouholetou vysokou úroveň právě tohoto oboru (úspěchů dosahuje
v mezinárodních soutěžích, i vyučující v TO jsou odborníky a vítězi mnoha soutěží). Ostatní
obory zůstávají ve stínu TO a jsou hodnoceny mnohem méně příznivě, skromně se prezentují
na veřejnosti. Škola se v propagaci opírá skutečně o to, v čem vyniká.
Blanenská státní ZUŠ si vede „vyrovnaně“ a formy, četnost prezentací, způsoby,
jakými se škola prosazuje, korespondují s její úrovni. (Škola se snaží informovat o všech
svých oborech a zviditelňuje se nejen hudebním oborem, který má nejvíce žáků.) Vedení
školy není nakloněno vytvoření vlastních www stránek.
Typy prezentací ZUŠ v Boskovicích jsou shodné se státní ZUŠ v Blansku
a ZUŠ v Letovicích. Vykazuje s těmito školami řadu společných znaků, za zmínku stojí, že
vysoce je hodnocen její výtvarný obor ČŠI; hudební obor se v soutěžích komorních
dechových souborů a smyčcových souborů v minulém roce prosadil dosti výrazně (ve třech
případech se probojoval do celostátního kola).
Boskovická ZUŠ má členité www stránky (historie školy, představení oborů, umístění,
fotodokumentace, novinky, aktuality, prostor pro zpětnou vazbu v položce „napište nám“).
Slabinou těchto stránek je v současnosti jejich aktualizace - tvorbou a aktualizací je pověřen
jeden pracovník školy a dochází k výkyvům. Stránky příliš často nebývají aktuální, rovněž
dlouho trvá „stahování“ obrázků, což případné návštěvníky stránek může odradit od
prohlížení stránek.
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10.3 Prezentace škol v regionálním tisku a další formy prezentace
U prezentace jednotlivých škol v regionálním tisku jsem sledoval frekvenci příspěvků,
týkajících se ZUŠ v regionu za období leden 2004 – leden 2005. Jednalo se o tento regionální
tisk: Boskovicko /Týden u nás/ Dvoje noviny/ Monitor
Počet článků

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Adamov

státní

soukromá

Blansko

Blansko

Boskovice Jedovnice

Letovice

Velké
Opatovice

V hodnocení jsem nepřihlížel k tomu, jak se školy zviditelňují na stránkách svých
městských zpravodajů.
Na stránkách odborného tisku (časopis Talent, Učitelské noviny, časopis Hudební
výchova apod.) se v uplynulém roce školy zviditelňovaly pouze sporadicky.
Doménou všech škol je inzerce článků

v místním (regionálním) tisku. Školy se

většinou mohou prezentovat v novinách zdarma (tím pádem ovšem nemají záruku, že jejich
data budou skutečně zveřejněna), samozřejmě

se realizují pořádáním koncertů (žáků,

souborů, učitelů, hostů) v místě působení školy. Na jiném místě jsem již zmiňoval soutěže,
kterým je všemi školami přisuzován velký význam. (Mimochodem soutěže představují živě
komentovaný fenomén, který provází celá řada neduhů. Mezi učiteli a v odborném tisku je
poukazováno na to, že dochází k „odstraňování“ nepohodlných soupeřů v nižších kolech, také
že nízká směrná čísla pro postup do finále snižují, či dokonce negují výchovný význam
soutěží.)
Ke svým výročím vydávají školy almanachy, mají svá loga. Na některých školách
funguje sdružení rodičů (ZUŠ Letovice), na jiných ne a komunikace s rodiči probíhá
individuálně a prostřednictvím akcí školy (včetně třídních koncertů). Každá škola, která má
výtvarný obor, pořádá minimálně 1- 2x ročně výstavy, literárně-dramatický obor se předvádí
v rámci školy i mimo ni, na akcích města, jiných organizací apod., taneční obor se
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zviditelňuje tím více, oč větších úspěchů dosahuje (viz soukromá ZUŠ v Blansku, která
„stojí“ právě na kvalitním tanečním oddělení).
Zápis do školy je neodmyslitelnou součástí aktivit školy - souvisí se zajištěním
existence školy.
Dny otevřených dveří (jako svébytné akce mimo termín zápisu do školy a přijímací
zkoušky) se stávají módní a úspěšnou formou komunikace především s potenciálními žáky
a jejich rodiči.
K exkurzím přistupují ZUŠ výjimečně, děti mají řadu aktivit ve svých „mateřských“
základních (středních) školách.
O školách vypovídají rovněž výroční zprávy ty jsou volně k nahlédnutí i veřejnosti na
školách, ale zatím se žádná ze škol neodhodlala vystavit výroční zprávu na internetu.
Výroční zprávy (o činnosti školy) mají poměrně velkou vypovídací hodnotu v oblasti
statistické (počty žáků, naplněnost oborů atd.). V některých případech převažuje forma nad
obsahem a výroční zprávy se v některých pasážích stávají spíše slohovým cvičením.
(Význam a potřebnost výročních zpráv nehodlám tímto výrokem o slohovém cvičení
zpochybňovat. Myslím si, že obsah výroční zprávy by si měli přečíst všichni pedagogové
a měla by být přístupná i veřejnosti prostřednictvím www stránek.)
O škole leccos napoví inspekční zpráva, která je přístupná na internetu na www
stránkách ČŠI. O tyto zprávy jeví zájem odborná veřejnost, rodičovská veřejnost se k nim
propracovává jen zřídka.
ZUŠ organizují a spoluorganizují hudební festivaly (např. Festival dechových hudeb
Josefa Růžičky (Boskovice), Festival mládežnických orchestrů (Letovice), Jazzový festival
(V. Opatovice) a jiné, výchovné koncerty pro školy základní i střední (Jedovnice, Blansko
státní, Boskovice), zahajují kulturní sezónu ve městě (Adamov, Boskovice), realizují projekty
pro mateřské školy (Blansko státní, Boskovice), průzkumy hudebnosti (Boskovice) a další.
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10.4 Výsledky ankety
K dokreslení situace využívám výsledků ankety.:
Školy v tabulkách označuji římskými číslicemi:
Adamov I., Blansko státní II, Blansko soukromá III, Boskovice IV, Jedovnice V, Letovice
VI, Velké Opatovice VII.
1. položka:
Myslíte si, že by se vaše škola měla prezentovat na veřejnosti:
Mnohem více (MV) – častěji (Č) – přiměřeně(P) – méně často(MČ) – neměla by se
prezentovat(NE)
MV
Č
P
MČ
NE

I.
1
3
4

II.
2
3
8
13

III.
4
2
3
9

IV
4
6
8
2
20

V
4
2
2
8

VI
3
7
4
1
15

VII
5
2
1
8

Suma
16
23
29
8
1
77

Myslíte si, že by se vaše škola měla prezentovat na veřejnosti:

MČ
10%

NE
1%

MV
21%
MV
Č
P
MČ

P
38%

NE
Č
30%

Pedagogové jsou toho názoru, že by se měla škola prezentovat přiměřeně. Také se řada
z nich přiklání k názoru, že by se jejich škola měla prezentovat častěji a více. Toho názoru
jsou např. učitelé ze ZUŠ Adamov.
2. položka:
Jaké formy propagace školy byste své škole doporučil(a)- můžete vybrat i více položek:
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Zviditelňování v regionálním tisku (RT) – na www stránkách školy (WWW) – konání
konkrétních akcí školy (AŠ) – podíl na akcích města (AM) – soutěžení (S) – publikování
v odborném tisku (PO) - přímý kontakt s rodičovskou veřejností (RO) -jiné:
RT
WWW
AŠ
AM
S
PO
RO
Jiné

I.
4
2
4
4
1
1
-

II.
5
3
11
8
4
2
5
2

III.
4
2
7
3
5
1
4
2

IV
7
6
17
14
5
4
7
3

V
4
4
7
6
4
1
4
-

VI
6
6
10
11
8
1
4
-

VII
5
1
3
3
2
1
5
2

Suma
35
24
59
49
29
11
29
7

Doporučené formy propagace

PO
5%

RO
12%

Jiné
3%

RT
14%

RT
WWW
10%

WWW
AŠ
AM
S

S
12%

PO
AŠ
24%

AM
20%

RO
Jiné

Akce školy jsou považovány za vhodnou formu propagace. Taktéž se učitelé přiklánějí
k propagaci prostřednictvím akcí města (jiných subjektů) a doporučují informovat o dění ve
škole v regionálním tisku. Méně preferují publikování v odborném tisku. Pedagogové
v Letovicích prosazují položku „akce města“, v Boskovicích jsou jedinci, kteří vnímají jako
přínosnou formu propagace publikování v odborném tisku.
V kategorii „jiné“ se objevily návrhy: odborné přednášky pro veřejnost (1), ukázka vzorové
výuky (1), společný projekt několika ZUŠ (1), spolupráce s určitými typy škol (1), vydávání
vlastního časopisu či občasníku (1), společné exkurze s dětmi a jejich rodiči (1), neformální
setkávání pedagogů ZUŠ (1), publicita osobnosti školy (2).
3. položka:
Jaké formy propagace vaše škola v současnosti upřednostňuje (můžete vybrat i více položek):
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Zviditelňování v regionálním tisku (RT) – na www stránkách školy (WWW) – konání
konkrétních akcí školy (AŠ) – podíl na akcích města (AM) – soutěžení (S) – publikování
v odborném tisku (PO) - přímý kontakt s rodičovskou veřejností (RO) - jiné:
RT
WWW
AŠ
AM
S
PO
RO
Jiné

I.
2

II.
7
13
7
4
2
1

2
1
1
1
-

III.
8
11
6
10
2
4
1

IV
1O
7
18
12
4
1
5
1

V
4
7
4
3
1
3
-

VI
13
7
10
9
6
4
2

VII
1
7
7
1
4
-

Suma
45
14
68
46
29
4
23
5

Upřednostňované formy propagace

PO
2%

Jiné
2%

RO
10%

RT
19%

S
12%

RT
WWW

WWW
6%

AŠ
AM
S
PO
RO

AM
20%

AŠ
29%

Jiné

Všechny školy upřednostňují jako formu propagace konání konkrétních akcí školy,
v hojné míře školy využívají regionální tisk a podílejí se na akcích subjektů ve městě. Málo se
publikuje v odborném tisku, ani www stránky nepatří k formám propagace u 5ti škol.
V kategorii „jiné“ respondent(ka) z Blanenské soukromé ZUŠ uvádí „ kurzy“ (blíže
nespecifikováno), z Blanenské státní ZUŠ „projekty a vystoupení pedagogů“, z Boskovické
ZUŠ „projekty pro školy“, a z Letovické ZUŠ „koncerty a vystoupení umělců“.
4. položka:
Domnívám se, že propagace školy:
Může napomoci zkvalitnit výuku – nemůže pomoci zkvalitnit výuku - nevím
I.
Může
1
Nemůže -

II.
6
5

III.
7
2

IV
7
5

V
4
2
30

VI
5
6

VII
4
1

Suma
34
21

Nevím

3

2

-

8

2

4

3

22

Vnímání vztahu mezi kvalitou vyuky a propagací

Nevím
29%

Může
44%

Může
Nemůže
Nevím

Nemůže
27%

Nadpoloviční většina pedagogů si myslí, že propagace školy může působit jako kladný
motivační činitel při zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu. O něco méně ze 77
respondentů je toho názoru, že propagace nenapomáhá zkvalitňovat výuku, téměř stejné
množství dotázaných zatrhlo odpověď „nevím“. (Z rozhovorů s kolegy je zřejmé, že cítí
přímou vazbu mezi propagací a příznivým obrazem, čili „image“, který si škola v očích
veřejnosti vytváří, ale vztah „propagace – kvalita výuky“ je tolik neoslovuje.)
5. položka:
Domnívám se, že to, jak se škola prezentuje na veřejnosti, se odvíjí od její kvality ve smyslu:
Čím kvalitnější výuka, tím hojnější (účinnější) propagace (K→P) – propagace školy nezávisí
na kvalitě výuky (P: K)

31

I.
3
1
4

K→P
P:K

II.
12
1
13

III.
7
2
9

IV
16
4
20

V
5
3
8

VI
7
8
15

VII
4
4
8

Suma
54
23
77

Vztah výuky a propagace

16

12
K→P
P: K

8
7

7
5
4

4

3

3
2

1
I.

1
II.

III.

IV

V

VI

VII

Na rozdíl od odpovědí v položce 4, vnímají učitelé souvislost mezi kvalitou výuky
a hojností (účinností) propagace úžeji. Pro vazbu mezi kvalitou a propagací (vyšší kvalita
výuky ovlivňuje kladně propagaci) se vyslovilo 70% pedagogů.
6. položka:
Existenci vlastních www stránek školy považuji za:
důležitou – prospěšnou škole – možnou – náročnou finančně/organizačně - zbytečnou
I.
důlež
prosp.
1
možnou 1
n. finan 1
n. org.
zbyteč. 1
4

II.
3
7
2
1
13

III.
2
2
3
1
1
9

IV
10
7
1
2
20

V
2
2
2
1
1
8
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VI
8
4
2
1
15

VII
3
4
1
8

Suma
22
22
17
6
4
6
77

Existence www stránek

n. org.
n. finan 5%
8%

zbyteč.
8%

Důlež
28%

Důlež
prosp.
možnou
n. finan
n. org.

možnou
22%

zbyteč.

prosp.
29%

Řada pedagogů chápe www stránky jako důležité a prospěšné pro školu (44 respondentů),
jen malý počet je považuje za zbytečné (6), 10 učitelů jejich vytvoření vnímá jako finančně či
organizačně náročnou záležitost.

11. Shrnutí informací z provedených šetření a jejich analýza,
hypotézy
Položil jsem si otázku, zda existuje souvislost mezi mírou propagace a úrovní školy
a formuloval jsem hypotézu H1: Škola s výbornými výsledky se výrazně prezentuje
v regionu.“ „Výbornými výsledky“ (nezávisle proměnná) budeme rozumět stupeň vynikající
v hodnocení ČŠI. „Výraznou prezentaci“ (závisle proměnná) budeme (zjednodušeně)
posuzovat podle množství jednotlivých propagačních akcí školy za určité období.
Z výročních zpráv škol jsem sumarizoval počet akcí za celý školní rok:
Počet

I.
52

II.
63

III.
70

IV
61

V
60

II.
velmi

III.
velmi

IV
velmi

V
dobré velmi

dobré

dobré

až vynikající dobré

VI
59

VII
45

akcí
Hodnocení škol ČŠI:
Celkové
hodnocení

I.
dobré

(zásluhouVV)
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VI
dobré

VII
Dobré

Škola s výbornými výsledky se výrazně prezentuje

VII. dobré
VI. dobré
V. velm i dobré
IV. velm i dobré
III. velm i dobré
II. velm i dobré
I. dobré
0

10

20

30

40

50

60

70

Domněnka, že škola s výbornými výsledky se výrazně prezentuje v regionu, se
nepotvrdila. Známku „vynikající“ ovšem žádná škola neobdržela, jen „dílčí“ výborné
hodnocení u jednotlivých oborů. Z tabulky je patrné, že školy s hodnocením „velmi dobré“
uskutečňují více akcí, než školy s hodnocením „dobré“.
Především z porovnání údajů v inspekčních zprávách, ankety a v regionálním tisku je
zřejmé, že školy se prezentují v těch aktivitách a oblastech, ve kterých se cítí být dobré.
V některých případech jsme svědky toho, že škola přeceňuje význam propagace, lépe řečeno,
přeceňuje samu sebe prostřednictvím propagace a staví ony „vzdušné zámky“ propagace se
nekryje s realitou a je spíše na efekt. (Škola např. garantuje – prostřednictvím tisku – vysokou
úroveň výuky určitého nástroje, ale inspekční zpráva konstatuje tuto výuku jako nevyhovující.
Škola vyzdvihuje svou materiálně-technickou základnu, ale ta je de facto průměrná. Škola
inzeruje koncert učitelů, ale v dohledné době jej neuskuteční… Škola není hodnocena
odborníky (ČŠI) příliš příznivě (stupněm dobrá úroveň), ale prosazuje se na veřejnosti téměř
„vehementně“ apod.). Nelze tedy ve všech případech konstatovat, že čím je škola
kvalitnější, tím lépe, více a kvalitněji si počíná v oblasti propagace.
Přesto se jeví jako pravděpodobné, že

škola, která se cítí být „jistou“, „pevnou

v kramflecích“ se všeobecně více věnuje propagaci svých pozitiv. (Avšak jak bylo několikrát
řečeno, tato skutečnost nevylučuje fakt, že si škola prostě libuje v propagaci, ale nemá ji o onu
proklamovanou kvalitu opřenou.)
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Otevřenost a pružnost školy se promítá do oblasti propagace a tato zpětně směřuje
organizaci ještě k větší otevřenosti a pružnosti. Domnívám se, že dochází k provázanosti
těchto vlastností a vzájemnému posilování, zesilování.
Zajímalo mě rovněž, zda platí, že velká škola se prezentuje častěji (více). H2 jsem
formuloval následovně: „Velká škola se prezentuje častěji (více)“.
Školy jsem rozdělil do tří kategorií. „Velkou školou“ (nezávisle proměnná)
charakterizuji jako školu se 700 až 1000 žáky. „Menší školou“ rozumím školu se 450 až 700
žáky, „malou školou“ bude škola do 450 žáků. „Závisle proměnnou“ představuje opět četnost
akcí školy.

Počet

Adamov

Blansko

Blansko

Boskovice Jedovnice Letovice

Velké

254

státní
914

soukromá
600
719

380

823

Opatovice
414

malá
52

velká
63

menší
70

malá
60

velká
59

Malá
45

žáků
Akce

velká
54

1000
900
800
700
600
Počet žáků

500

Akce

400
300
200
100

Le
to
vi
ce
O
pa
to
vic
e
Ve
lké

Ad
am
Bl
ov
an
sk
o
Bl
st
an
át
sk
ní
o
so
uk
ro
m
á
Bo
sk
ov
ice
Je
do
vn
ice

0

Zdá se, že míra propagačního úsilí, respektive kvalita prezentace nemá přímý
vztah k velikosti školy. Někdy se malá škola stará více a lépe o propagaci, než škola velká
(i opačně).
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Předmět vztahu mezi kvalitou, typem a charakterem instituce a kvalitou, kvantitou,
povahou propagace by bylo žádoucí studovat podrobněji.
Jako další jsem si položil otázku: „Má propagace vliv na zájem rodičů o školu?“
a formuloval jsem hypotézu H3: „Škola, která se „zviditelňuje“, získává žáky především
tímto způsobem. K ověření této hypotézy jsem použil výsledků ankety, distribuované mezi
rodiče žáků „své“ školy.
Anketa, směrovaná k rodičům dětí, navštěvujících ZUŠ:
(Můžete zaškrtnout i více položek)
Co vás vedlo k výběru této ZUŠ pro své dítě?
Je nejdostupnější – má dobré jméno – měli jsem o ní reference informace) – pracuje tu
učitel, o kterého jsme měli zájem pro své dítě - školu navštěvuje kamarád (kamarádka)
našeho dítěte – – jiné: ………………………………………………………………………………….
Prostřednictvím dětí a studentů školy jsem požádal rodiče o vyplnění ankety. Vrátilo
se 323 lístků z celkového počtu 430 anketních lístků, tj. 75%.
dostupností
298

má jméno
49

informace
156

učitel
23

kamarád
19

Jiné
45

Kritéria pro výběr ZUŠ

300

250
200
150
100
50
0
dostupností

má jméno

informace

učitel

kamarád

jiné

Rodiče v drtivé většině využili možnost zatrhnou více odpovědí. Nejčastěji zatrhli 2
položky, 32 rodičů zatrhlo tři položky, 11 rodičů dokonce 4 odpovědi.
V položce „jiné“ se objevovaly tyto:


Nezamýšleli jsme se nad tím, prostě jsme chtěli, aby dítě hrálo…(18x)



Nevím (12x)
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Líbil se mi „Den otevřených dveří“ na vaší škole, líbila se mi…jmenovaná konkrétní
akce (30).
Z uvedených odpovědí je zřejmé, že rodiče „sázejí“ především na dostupnost ZUŠ.

Je možné spekulovat, že v místech, kde „operuje“ více škol (větší města), by frekvence
odpovědí byly jiné…K výběru na základě propagace (pod kterou můžeme zahrnout odpověď
„má dobré jméno, měli jsme o ní reference (informace)“ i odpověď „pracuje tu učitel,
o kterého jsme měli zájem pro své dítě“ se vyslovilo 228 rodičů. K těmto odpovědím můžeme
přičíst z kolonky „jiné“ výroky typu „…líbil se mi…“, takže lze konstatovat, že k rozhodnutí
přihlásit dítě do ZUŠ na základě nějaké formy úspěšné prezentace školy na veřejnosti se
vyslovilo 258 rodičů. Nesmíme ale opomenout ty rodiče, kteří anketu neakceptovali – lze se
domnívat, že jejich vztah ke škole je lhostejný a propagační úsilí školy je rovněž nechává
chladnými.
Nicméně hlavním faktorem při výběru ZUŠ pro dítě zůstává v malých městech a na
venkovských ZUŠ (pobočkách) dostupnost školy.

12. Propagace ZUŠ v Boskovicích
12.1 Charakteristika školy
ZUŠ v Boskovicích je školou s kapacitou 700 žáků, školu ve školním roce 2004/2005
navštěvuje 719 žáků. Na škole fungují všechny čtyři obory: hudební, literárně dramatický,
výtvarný a taneční. Pedagogický sbor je složen z 29 pedagogů.
Škola má tři odloučená pracoviště do vzdálenosti 24 km od „centrální“ školy.
Největší zastoupení žáků má hudební obor, na detašovaných pracovištích funguje jen
hudební obor.
Sídlo školy se nachází v těsné blízkosti centra a autobusových spojů. Hned naproti
budovy je největší (co do počtu žáků) základní škola.
V Boskovicích

najdeme

6

středních

škol

(Gymnázium,

SPgŠ,

Střední

národohospodářskou školu, Střední integrovanou školu, Střední školu a učiliště A. Citröena,
Soukromou střední školu managementu obchodu).
Zájem o studium na ZUŠ jeví žáci ze všech základních škol i ze škol v okolí, naší
škole ale vyloženě prospívá, že jednu základní školu máme přímo naproti a komunikace s ní
je velmi dobrá. Do budoucna se nám v tomto směru podmínky zhorší, protože v rámci
optimalizace základních škol dochází ke sloučení všech tří základních škol v jeden subjekt.
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Mezi našimi staršími žáky je jich nejvíce z místního gymnázia a SPgŠ, ale máme zastoupeny
žáky i z jiných středních škol a samozřejmě i žáky z okolních výchovně-vzdělávacích
institucí. Mimochodem situace ve středním školství se taktéž zhoršuje (slučování škol), tento
jev se nás snad nedotkne takovou měrou, jak je to v případě základního školství (dochází ke
zhoršení podmínek i pro naši práci v důsledku organizačních změn na základních školách např. dojde k přecházení dětí na jiné budovy a časovým ztrátám).
V rámci města má zatím škola dobrou pozici: je vyhledávaným partnerem při
zajišťování mnohých kulturních počinů ve městě a je garantem kvality mnohých akcí.

12.2 Hodnocení ZUŠ Boskovice
Vzhledem k tomu, že pracuji jako ředitel této školy, je možné, že mé hodnocení nese
stopy subjektivismu. Pro větší objektivitu má škola vypracovanou (aktualizovanou v letošním
roce) analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby).
Domnívám se, že škola má jasnou filosofii (propracované cíle v programu školy,
otevřená vnitřní komunikace, promyšlená koncepce výuky apod.), chová se jako otevřený
systém, prosadil se participativní styl řízení, škola má kvalitní, motivovaný učitelský sbor aj.
V posledním školním roce se škola soustřeďuje na provozování „informačního
servisu“ pro veřejnost – hodně informuje prostřednictvím místního tisku (noviny Boskovicko,
Týden u nás), stává se pro ni prestižní záležitostí prezentovat školu prostřednictvím internetu
(www stránky naší ZUŠ ještě mají spoustu nedostatků, které musíme v budoucnu odstranit:
stahování dat trvá dlouho – nad psychologickou hranicí 20 sekund, vázne aktualizace –
v důsledku nemoci či zaneprázdněnosti pracovníka, který má www stránky na starosti…).
V budoucnu bychom měli na stránky umísťovat více dat, týkajících se přímo školní agendy
(výroční zprávy školy, přihlášky, programy koncertů apod.) Za pokus by stálo umístit na
stránky nejen fotografie, ale taktéž práce a pokusy žáků, případně učitelů.
Pokládáme za prospěšné oživit komunikaci s okolím (i uvnitř organizace) humorem,
používat jasné, ale zároveň zajímavé, neotřelé formulace, naslouchat dětem i jejich rodičům
(z našeho chování musí být zřejmé, že v centru našeho zájmu stojí žák). Měli bychom se
snažit o originalitu, individuální přístup, dobrý dojem, odlišnost od ostatních, působivost
a další. Ne vše se úplně daří – organizaci někdy schází odvaha k tomu, jít nevyšlapanými
cestami, v některých ohledech jsme málo vytrvalí, někdy přesvědčujeme někoho o něčem bez
opory o přesvědčivé důkazy, stane se v jednotlivých případech, že péče o žáka není
permanentní, přicházíme z času na čas o kontakty, které jsou pro nás výhodné, jen proto, že se
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o ně nedokážeme vytrvale starat…Tato negativa se projevují např. v tom, že „nespustíme“
nový studijní program, nepodaří se nám navázat u absolventů 1. cyklu ve hře na klávesy (obor
je pouze čtyřletý a nemá návaznost druhého cyklu pro děti mladší 15 let), „neudržíme“ výuku
určitého nástroje na některé z poboček a podobně.
Vnitřní komunikační systémy zatím fungují uspokojivě; dbáme na to, aby zaměstnanci
dostávali dostatek informací a včas (aktuálně), abychom zamezili pomlouvačství, nejistotě
a podezřívavosti.

13. Účinnost propagace ZUŠ
Účinnost propagace představuje složitý pojem, který je nutno vidět komplexně. Jak
objasňuje Slovník základních pojmů z marketingu a managementu „při účinnosti propagace
jde o působení řady faktorů v rámci komunikačních procesů – při masové komunikaci,
mezilidské komunikaci, přímé komunikaci a distribuční komunikaci…“ (Boyer a kol. 1995,
s. 40).
Účinnost propagace školy se odvíjí od kvality pedagogického sboru. Propagace je
účinná, jestliže je personál motivovaný, angažovaný, spokojený a nevnímá svou
pedagogickou práci jen jako pouhé zaměstnání, ale spíše jako poslání.
Na pracovišti se projevují i negativní vlivy, které mohou snížit účinnost propagace
nedorozumění až řevnivost mezi dvěma pedagogy, přehnaná ctižádost některého z nich,
přepracovanost, únava, nevyřešený konflikt apod.). O těchto negativních jevech bychom měli
vědět, počítat s nimi a případných chyb (opakovaných) se vyvarovat, poučit se z nich.
Propagace je účinná, je-li správně nasměrována. Ovšem neměli bychom vzdávat
takové formy prezentace, jako jsou články v odborném tisku, jakkoliv pravděpodobně taková
forma propagace se přímo nedotkne našich zákazníků. (Na naší škole publikuje v odborném
tisku vyučující výtvarného oboru; z ankety je patrné (2.položka), že si učitelé začínají pomalu
uvědomovat význam této formy v propagaci školy).
Z rozboru ankety je zřejmé, jaké formy propagace považují základní umělecké školy
za nejúčinnější (tím, že je upřednostňují): jsou to vlastní akce školy, podíl na akcích města
(jiných subjektů v regionu) a využití místního tisku k prezentaci svých aktivit. Osobně
považuji za velmi účinné takové formy, jako je přímá komunikace s rodiči („otevřená škola“,
výměna názorů, zainteresovanost rodičů a žáků na životě školy – zahrnující i společná
vystoupení s dítětem, spolupodílnictví na projektech jednotlivých oborů, dny otevřených dveří
apod.).
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Nejde jen o to, jakých propagačních prostředků použít a v jakém rozsahu, jakých
použít metod. Tedy ne pouze „co“, ale „jak“! Bylo již řečeno, že na účinnost propagace má
vliv vtipnost, vynalézavost, originalita (ačkoliv se nejedná o reklamu!). Je třeba vystupovat
neotřele, svěže, nezkostnatěle, se skutečným, nepředstíraným zájmem a energií. Pak máme
zaručeno, že nás lidé budou alespoň vnímat, že je zaujmeme. Propagace prostě musí upoutat
pozornost.
Mimochodem – úspěšná propagace spočívá ve schopnosti přesvědčit toho druhého.
Výraz „goodwill“ – čili dobré jméno výrobku, podniku - je jednak výsledkem propagačního
úsilí (v tomto případě školy), ale na druhé straně platí, že získávání dobrého mínění o škole
a jejích službách působí zpětně jako „samovolný“ propagační prostředek – a nestojí to peníze!
Každý zaměstnanec sám za sebe a všichni společně by měli napomáhat onomu dobrému
jménu. Management školy by měl získávat zaměstnance, aby o škole hovořili pozitivně,
učitelé by měli dělat totéž ve vztahu ke svým žákům. Za všechny očividně hovoří práce.
Kvalitní, poctivá práce je tou nejlepší propagací, neboť „příklady táhnou“, jak říká známé
rčení.

14. Závěr
V patnácti kapitolách této práce jsem se pokusil zmapovat problematiku propagace,
tak jak je realizována v neziskových organizacích. Propagace školy (jejích aktivit a činností),
na rozdíl od firem produkujících hmotné výrobky, se vyznačuje řadou specifik. Těmito
odlišnostmi se zabývám jak z obecného hlediska, tak i konkrétně prostřednictvím příkladů
z blízkého okolí (regionu) a ze svého pracoviště.
Ukazuje se, že školy věnují propagaci poměrně velkou pozornost a vyhledávají
především osvědčené formy prezentace své činnosti (přímou komunikaci, koncerty,
zviditelňování se v regionálním tisku, pořádání výstav, tanečních, divadelních představení
i syntetických projektů, spoluúčastní se akcí jiných organizací atd.), ale soustředí se na takové
cesty, které vyžadují minimální investice. Je to jistě dáno tím, že finanční prostředky škol jsou
omezené. Jakkoliv formy prezentace škol jsou pestré, za problematickou lze považovat jejich
prezentaci prostřednictvím internetu; www stránky se zatím na základních uměleckých
školách (alespoň v našem regionu) nevžily; školy je buďto nemají, či s prezentací
prostřednictvím stránek poněkud zápasí.
Na druhé straně však jsou školy schopny a ochotny přistupovat k novým, zatím méně
běžným

formám propagace (publikování v odborném tisku, propojené projekty s jinými
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školami, přednášky pro rodičovskou i odbornou veřejnost, neformální akce pro rodiče a jejich
děti a další).
Téma propagace školy se mi jeví jako aktuální, avšak při studiu odborných publikací
a školních i školských dokumentů, při četbě článků, v rozhovorech k tématu propagace
a prezentace jsem si uvědomil, že jakékoliv výsledky jsou obtížně měřitelné. Přesto se
domnívám, že by bylo možné (a určitě zajímavé, snad i přínosné) pokusit se v budoucnu
zjistit, jaké vazby nejdeme mezi školou a jevem „propagace“.
Jestliže si na tomto místě troufám konstatovat, že přiměřená, vhodná… propagace
škole pomáhá zlepšovat její image v očích široké veřejnosti a zároveň zvyšuje její vnitřní
kvalitu, cítím potřebu také upozornit na skutečnost, že nadstandardní schopnosti instituce ještě
nezaručují, že bude mít i nadále příležitost své kvalitní služby poskytovat a že třeba nebude
„obětována na oltář“ optimalizace.
Jsem toho názoru, že základní umělecké školy by měly projevovat svou
životaschopnost a kvalitu také k širšímu okolí, než je prostor města, regionu (mikroregionu).
V budoucnu nebude stačit působit jen na potenciální žáky ve spádové oblasti. Pro prostředí,
ve kterých školy působí, se sice osvědčené formy propagace jeví jako dostatečné a účinné,
ovšem je třeba každou konkrétní ZUŠ jako nezastupitelný typ výchovně-vzdělávací instituce
zviditelňovat v rámci celého výchovně-vzdělávacího systému, v rámci kraje, u nadřízených
orgánů i v celostátním měřítku, aby se nestalo, že nadřízené orgány naznají, že ZUŠ náš
školský systém vlastně nepotřebuje a uplatní jiný scénář, který by mohl mít na ZUŠky
katastrofální dopad. Lidé, kteří mají se základním uměleckým školstvím kontakt (jako
pedagogové těchto škol i vyšších uměleckých škol = konzervatoří, akademií, pedagogických
fakult i ti, kteří prošli mnohaletou výukou na ZUŠ a mají možnost srovnávat se zahraničím, si
uvědomují, že naše ZUŠ představují kvantitou i kvalitou ve světě jedinečný fenomén
v příslušné oblasti vzdělávání – je to něco, na co jsme hrdi, ale na co musíme směrem
k nadřízeným orgánům (včetně MŠMT) permanentně poukazovat, musíme neúnavně
zdůrazňovat nárok na existenci, obhajovat, prosazovat se.
Z tohoto pohledu je nutné prosazovat do škol takové formy propagace, jako je právě
publikování v odborném tisku (Talent, Učitelské noviny, Hudební výchova a další), vstupovat
z pozice ZUŠ do grantové politiky, usilovat o úspěchy v krajských a celostátních soutěžích,
podporovat ty kolegy, kteří jsou schopni kvalitní metodické práce, sebevývoje a odborného
růstu. Měl by to být nekonečný příběh…
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Příloha 1
Anketa směrovaná k pedagogům sedmi ZUŠ v regionu
Anketa sleduje problematiku propagace školy. Prosím, podtrhněte odpovědi, se kterými se
ztotožňujete, případně dopište svůj názor.
1. položka:
Myslíte si, že by se vaše škola měla prezentovat na veřejnosti:
Mnohem více – častěji – přiměřeně – méně často – neměla by se prezentovat
2. položka:
Jaké formy propagace školy byste své škole doporučil(a)- můžete vybrat i více položek:
Zviditelňování v regionálním tisku – na www stránkách školy – konání konkrétních akcí školy –
podíl na akcích města – soutěžení – publikování v odborném tisku přímý kontakt
s rodičovskou veřejností (např. ve formě dne otevřených dveří) - jiné:
……………………………………………………………………………………………………………
3.položka
Jaké formy propagace vaše škola v současnosti upřednostňuje (můžete vybrat i více
položek):
Zviditelňování v regionálním tisku – na www stránkách školy – konání konkrétních akcí školy –
podíl na akcích města – soutěžení – publikování v odborném tisku přímý kontakt
s rodičovskou veřejností (např. ve formě dne otevřených dveří) - jiné:
……………………………………………………………………………………………………………
4. položka
Domnívám se, že propagace školy:
Může napomoci zkvalitnit výuky - nemůže pomoci zkvalitnit výuku - nevím
5. položka
Domnívám se, že to, jak se škola prezentuje na veřejnosti, se odvíjí od její kvality ve smyslu:
Čím kvalitnější výuka, tím hojnější (účinnější) propagace – propagace školy nezávisí na kvalitě
výuky
6. položka
Existenci vlastních www stránek školy považuji za:
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důležitou – prospěšnou škole – možnou – náročnou finančně/organizačně - zbytečnou

Příloha 2
Ukázka titulní stránky www stránek ZUŠ Boskovice
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Příloha 3
Ukázka článků o ZUŠ v místním tisku
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Příloha 4
Ukázka programu žákovského koncertu

Zveme vás na

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
BOSKOVICE,
který se uskuteční dne 18. 12. 2004 v 16. 30 hodin
v zámeckém skleníku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vánoční pásmo říkadel a koled
Mikulášská (vlastní skladbička)
Pásli ovce valaši
Koledy: Štědrej večer nastal, Půjdem spolu,
Pojďte hoši, Vondráši, Matóši
A. Sarauer: Taneček
O. Šín: Polka
Koledy: Purpura, Rolničky
A. Diabelli: Andante
J. Blatný: Scherzino
W. A. Mozart: Hlas trubky
A. Diabelli: Allegretto
2 lidové koledy
Jimba, Vyšly ryby
B. Macák: Taneční pastorela
J. Offenbach: Barkarola
J. Obrovská-M. Zelenka: Valčík
D. Kabalevskij: Rondo – Toccata
J. Faust: Koncertino D dur – 1. věta
G. Ph. Telemann: Sonáta pro sopranin. z.
flétnu a housle
Z. Fibich: Poem
Koledy: Nesem vám noviny, Půjdem spolu,
Uvaříme kašičku, Štěstí, zdraví
F.Schubert: Ländler
D. Zipoli: Fughetta
P. Nardini: Koncert e moll – 1. věta
M. Lysenko: Elegie
E. Hradecký: Vzpomínka
J. Mazourová: Letní akvarely

Děti z PHV
Michaela Macková, 1./I., klavír
Kytarový soubor
Veronika Scheinerová, 2./I., klavír
Tereza Burgetová, Kateřina Doubková,
klavír
Komorní pěvecký sbor
Zuzana Šedrlová, 2./I., klavír
Veronika Malasková, 3./I., cello
Karolína Kolářová, 4./I., klavír
Aneta Kučerová, 3./I., kytara
Komorní hra – klávesové nástroje
Tereza Hořavová, 5./I., klavír
Kristýna Odehnalová, 2./I., flétna
Liběna Kubíková, 6./I., klavír
Iveta Bašná, 4./I., kytara
Jana Sychrová, 5./I., klavír
Michaela Türková, 5./I., housle
Michaela Koudelková, 3./I.
Zdeněk Kotouček, Gabriela Tůmová
Martin Brach, 7./I., klavír
Akordeonový soubor
Hložková Martina, 1./II., klavír
Martin Schwarzer, 1./II., housle
Radka Sedláčková, 2./II., klavír
Adéla Veselá, 3./II., trombon
Marek Šmerda, Kristýna Seidlová, Ondřej
Kalvoda, II., klarinetové trio

Vyučující žáků: L. Fojtová (13), Z. Jindra (24), L. Golubkova (18, 22), L. Keršnerová (11), P. Kleveta (15),
E. Kocmanová (10, 14), L. Koryčánková (7, 17), Z. Kotouček (16, 21), J. Maslichová (5, 12), S. Matušková (8),
H. Moslerová (1, 2, 4), J. Různar (23), D. Ságnerová (6), G. Tůmová (9, 20), J. Vybíhalová (3, 19).
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Příloha 5
Dotazník pro rodiče a žáky ZUŠ Boskovic
Dotazník pro žáky a rodiče:
Prosím, zakroužkujte odpovědi, se kterými se ztotožňujete, případně uveďte vlastní názor, popis:
Jsem žák školy – rodič – jiné...........................................
Od vaší školy očekávám, že:
a) poskytne dítěti smysluplnou aktivitu pro volný čas
b) připraví je na profesionální uměleckou dráhu
c) rozvine dítě v oblasti estetické
d) probudí v něm lásku k umění (k hudbě, pohybu, k výtvarnému umění, k jazyku)
e) jiné…………………………………………….....................................................
ZUŠ vnímám jako:
a) volnočasovou instituci
b) výběrovou školu
c) jako prestižní záležitost
d) jinak:……………………..........…………..
Na škole mě zajímá studium:
a) hudebního oboru, nástroj:…………………
b) LDO
c) VV, keramika
d) TO
Aktivity ZUŠ na veřejnosti považuji za:
a) nízké
b) dostatečné
c) průměrné
d) přiměřené
e) nadprůměrné
Aktivity jednotlivých oborů v rámci ZUŠ (koncerty, výstavy, produkce „uvnitř“ školy) považuji za:
a) nízké
b) dostatečné
c) průměrné
d) přiměřené
e) nadprůměrné
Školné považuji za:
a) nízké
b) přiměřené
c) vysoké
Dle mého názoru, škola:
 nemá dobré jméno v regionu
 má dobré jméno v regionu
 neprojevuje se
Otevřenost školy pro děti předškolního věku bych:
 přivítal(a)
 nepovažuji za vhodnou
 nezáleží na tom
Škola:
Je – není pěkná. Je – není dobře umístěná. Má – nemá příjemné klima.Vychovává – nevychovává úspěšné
žáky.
Má
–
nemá
aktivní
pedagogy.
Jestliže
má,
které?
…………………………………………….....................................................
Učitelé:
Poskytují – neposkytují kvalitní výuku
S učitelem svého dítěte (svým):
Jsem
spokojen
–
nejsem
spokojen
–
jsem
nadšen.
Proč?
………………........................................................................…………………………………………….
Na škole se mi líbí/nelíbí: …………………………………Škole přebývá/chybí:……………………….
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Příloha 6
Prezentační akce ZUŠ Boskovice

Na zahradě Muzea Boskovicka

„Iša Gittl“ v boskovické synagoze

Besídka

Žákovský koncert

Besídka

Koncert

Den otevřených dveří

Velikonoční koledování
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Výtvarná dílna pro děti z MŠ

Den otevřených dveří

I kantoři mají své dny!
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