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Resumé:

Závěrečná bakalářská práce se zabývá převedením pojmu marketing do podmínek

škol.  Vysvětluje  nejen  některé  marketingové  pojmy  v podmínkách  škol,  ale  zároveň

popisuje možnost využití marketingu při řízení škol všech stupňů. Upozorňuje na přínosy,

které jsou výsledkem dlouhodobě uplatňovaným marketingovým stylem řízení školy.

Práce vychází z odborné literatury, která byla k problematice uplatnění marketingu

ve školství vydána a z vyhodnocení šetření, které přináší přehled očekávaných výsledků při

využití marketingového řízení školy a zároveň mapuje současné využívání marketingových

prvků v řízení mateřských škol.

Přináší nový pohled na možnost využití marketingových aktivit při řízení školy. 

Summary:

This Bachelor Thesis is dealing with the marketing conception in nursery schools’

conditions. It explains not only some of nursery school’s conceptions, but it also describes

a posibility of using marketing when taking control of all grades of schools. It points out

the benefits  which are the results of the long-term application of the school marketing

dealing strategy.

This Bachelor Thesis is based on the proffesional literature concerning using the

school marketing dealing strategy and the evaluation of the investigation bringing a review

of expected results when using the school marketing dealing strategy as well as monitoring

current using of marketing items in nursery schools.

It  brings  a  new view at  the  possibility  of  using marketing activities  for  school

management.      
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Řídící  pracovníci  škol  stojí  v současné  době  před nelehkým úkolem.  Musí  řídit

školu v rychle měnícím se prostředí. Prostředí, ve kterém dnešní škola musí obstát, se mění

společensky,  technologicky,  politicky  i  ekonomicky.  Stále  se  zvyšují  požadavky  a

očekávání ze strany společnosti.

Tak, jak se mění  podmínky prostředí,  musí  se měnit  i  škola sama, zvláště  pak přístup

ředitele k řízení školy. Doba, kdy poptávka po vzdělávacích službách převyšovala nabídku,

kdy vedení školy bylo jedno, kolik dětí, žáků či studentů škola přijme a bude vzdělávat, je

za námi. 

Každá škola se snaží s těmito novými podmínkami vyrovnat. Ve výhodě jsou školy, které

mají ve svém vedení ředitele, kteří se nebojí aplikovat do řízení školy nové manažerské a

marketingové metody a dovednosti. Všechny marketingové metody, nástroje, techniky a

dovednosti  mohou být ve školství úspěšně  aplikovány, aniž by bylo ohroženo základní

poslání školy, kterým je poskytování kvalitních vzdělávacích služeb.

Při  zavádění  těchto  nových  metod  však  nesmíme  zapomenout,  že  kvalitní  školní

management a marketing nepatří mezi cíle školy, ale jsou pouhým prostředkem k jejich

dosažení.

Kvalitní  práce  školy  se  stává  jedním  z hlavních  témat  diskusí  týkajících  se  českého

školství.  Hlavním  motivem  pro  zdůrazňování  efektivity  práce  škol  je  úsilí  uspokojit

v plnější  míře  vzdělávací  potřeby  společnosti  s přihlédnutím k měnícím  se  podmínkám

prostředí, v němž dnes školy fungují.

To,  co  společnost  v současnosti  očekává  od  škol  a  vyučujících,  podléhá  radikálním

změnám. Rodiče a studenti začínají ve větší míře klást důraz na profesionalitu výuky a

kvalitu výstupu, podniky požadují absolventy škol již připravené pro praxi a nikoliv pro

rekvalifikaci. 

Praxe ukazuje, že výtečná a veřejností uznávaná škola je produktem především dobrého

managementu. Managementu, který se nebojí měnit zaběhlé školské stereotypy a chápat

školu jako subjekt, který se v tržním prostředí musí chovat tržně a efektivně.

1  Cíl práce

Cílem  této  práce  je  přiblížit  a  nabídnout  řídícím  pracovníkům  škol  a  zejména

řídícím pracovnicím škol mateřských možnost využít prvky marketingu při řízení vlastní
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školy.  Uvědomit  si  důležitost  kvality vnitřního prostředí školy pro kvalitu práce školy.

Vzhledem  k tomu,  že  pojem  marketing  ve  spojení  se  školou  je  pro  většinu  řídících

pracovníků,  nejen  v mateřských  školách,  neznámý,  snaží  se  práce  vysvětlit  význam  a

důležitost  zařazovat  školní  marketing  do  řídící  práce.  Má  za  cíl  pomoci  řídícím

pracovníkům získat  základní  přehled  o  aplikaci  marketingu  ve  školství  a  o  některých

marketingových  pojmech  a  také  přiblížit  řídícím  pracovníkům  podstatu  marketingové

koncepce.

Součástí práce je vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, které zjišťovalo, zda

ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol prvky marketingu v řízení škol v současné

době  uplatňují  a  jaké  výsledky  zařazováním  marketingových  prvků  do  řídící  práce

očekávají.

Odborných publikací, které se zabývají marketingem, najdeme na knižním trhu mnoho.

Některé  z těchto publikací  jsou uvedeny v Seznamu použité  literatury této  práce.  Mezi

významné autory patří např. P. Kotler, M. Foret, T. J. Hannagan.

Pokud  budeme  hledat  literaturu,  která  se  marketingem  ve  školském  prostředí  zabývá,

sáhneme především po knihách doc. Ing. Jaroslava Světlíka, Ph.D.

Jaroslav Světlík přednáší školní management a interkulturní marketing a komunikaci na

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Má za sebou dlouholetou praxi v regionálním školství a

řadu let spolupracuje s domácími i zahraničními firmami a institucemi zejména v oblasti

vzdělávání. Je autorem řady publikací, učebních textů a článků v odborném tisku. K jeho

nejznámějším  publikacím  patří  „Marketing  –  cesta  k trhu“  (1992),  „Marketing  školy“

(1996), „Marketing pro evropský trh“ (2003) a jeho nová publikace „Marketingové řízení

školy“ (2006), která z velké části navazuje na „Marketing školy“ vydaný v roce 1996.

Především o knihu J. Světlíka  „Marketingové řízení školy“ se autorka této práce opírá.

Literaturu,  která  se  zabývá  přímo  marketingovým řízením mateřské  školy  bychom na

našem  knižním  trhu  hledali  marně.  Problematiku  marketingu  v řízení  mateřské  školy

neuvádí ani výše uvedená kniha Jaroslava Světlíka. Okrajově se s tímto tématem můžeme

setkat v publikaci M. Prášilové „Projektování v mateřské škole“ (2004), která je z hlediska

využití marketingu při řízení mateřské školy přínosem.
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2  Podstata marketingu

Nejuznávanější autorita současného světového marketingu Philip Kotler uvádí: 

„ Marketing začíná výzkumem anebo studiem potřeb zákazníků a vytváří strategie, které

odpovídají na otázku, jak tyto potřeby zákazníků uspokojit. I dnes se ještě stává, že někteří

výrobci tento přístup opomíjejí a zabývají se jen tím, jak vyrobené výrobky prodat. 
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Marketing začíná analýzou potřeb, které výrobky nebo služby uspokojují. Je logické, že

identifikací a výběrem jistého druhu potřeb vylučujeme potřeby jiné.

Jakmile jsou vymezeny potřeby, pokoušíme se zodpovědět otázku jaký druh zákazníků by

mohl představovat cílovou skupinu, trh pro náš produkt.

Trh  je  soubor  osob,  které  aktuálně  nebo  potencionálně  uspokojují  v určitých  situacích

daným výrobkem či službou jednu nebo několik potřeb. Vymezení trhu poskytuje prostor

nebo rámec,  v němž se střetáváme s konkurencí.  Moment  výběru  potencionálních osob

nebo situací vede současně k vyloučení jiných osob či situací, v nichž by asi nebylo možno

produkt využít.“ (2005, s. 36-39)

Význam  slova  marketing  nám  mohou  vysvětlit  definice,  které  najdeme  jak

v ekonomických  encyklopediích  a  slovnících,  tak  v odborné  literatuře,  zabývajících  se

marketingem, řízením nebo podnikáním.

Příklad definicí marketingu uvádí Jakubíková (1998, s. 11):

„Marketing  je společenský  a  řídící  proces,  ve  kterém jednotlivci  a  skupiny  získávají

prostřednictvím tvorby a výměny produktů  a hodnot to, co potřebují  a chtějí.“ (Kotler,

Armstrong 1992, s. 2)

Jakubíková (1998, s. 11) dále uvádí definice marketingu, které lze nalézt v zahraniční i

domácí literatuře:

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

v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem

zajišťujícím splnění cílů organizace.

Obsáhlejší definice marketingu by mohla znít následovně:

Marketing je  směnný proces, který zahrnuje řadu činností od provádění výzkumu trhu,

analýzu prostředí, průzkum potřeb a přání zákazníků, přes koncepční činnosti, plánování,

tvorbu  produktu,  volbu  distribučních  cest,  cenovou  politiku,  promotion,  marketingový

management  a  další  činnosti  s jediným  cílem,  kterým  je  uspokojení  individuálních  a

hromadných potřeb zákazníků a jeho prostřednictvím dojde organizace ke splnění svých

cílů.“
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Všechny definice mají společné tři základní okruhy:  orientaci na zákazníka, uspokojení

jeho potřeb a přání ke spokojenosti všech. kteří jsou zainteresováni.  Jedině uspokojením

potřeb a přání zákazníka může organizace dosáhnout splnění svých cílů. To, nakolik se

organizace přiblíží svému zákazníkovi, určuje dnes do značné míry její postavení na trhu a

budoucí vzestup či pád.

Pokud  chceme  co  nejvýstižněji  definovat  marketing  v podmínkách  školy,  použijeme

definici J. Světlíka (2006, s. 18), který říká: 

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

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

způsobem zajišťujícím současně splnění cílů školy.“  

3  Marketingové řízení školy

Podle  Jakubíkové  se  školy  setkávají  s celou  řadou  problémů  stejně  jako  jiné

podniky. Činnost škol je ovlivněna nejen svým vlastním vnitřním prostředím, ale zejména

prostředím  vnějším,  které  školy  obklopuje  a  je  tvořeno  kontrolovatelnými  i

nekontrolovatelnými faktory.
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„V souvislosti  se  změnami  probíhajícími  v prostředí  se  mnohé  školy  dostávají  do

problémů,  protože  nejsou  schopny  na  tyto  změny  okamžitě  reagovat,  ale  ani  změny

předvídat. I u nás nastává situace, že se školy a zejména jejich management budou muset

chovat tržně a efektivně a ve své každodenní činnosti používat marketing.“ (Jakubíková

2001, s. 9) 

3.1  Vnímání školského marketingu

Podle J.  Světlíka (2006) můžeme rozlišit  tři  různé postoje k uplatňování marketingu ve

školství: 

1)

Mnoha lidem, zejména ze školského prostředí, se jeví přirovnání školy k marketingově

orientovanému tržnímu  subjektu  nevhodné.  Nepřipouští  možnost   stále  se  prohlubující

konkurence na trhu vzdělávacích služeb. (Jak však může potvrdit  každý  ředitel  školy,

tato konkurence v praxi existuje a se snižujícími se počty dětí, žáků a studentů se ještě stále

více  prohlubuje).  Také  srovnávání  školy  s  firmou  je  podle  odpůrců  marketingového

přístupu nevhodné. Cíle školy nelze přirovnávat k cílům hospodářského subjektu. To je do

určité míry pravda. I když jsou cíle řádově odlišné, můžeme při srovnání škol a tržních

subjektů  zjistit  přinejmenším  jeden  shodný  atribut.  Na  trhu  existují  nejen  úspěšné  a

vynikající podniky a školy, po jejichž produktech je na trhu velká poptávka, ale i firmy a

školy,  které  tak  úspěšné  nejsou  a  kterým hrozí,  dříve  či  později,  buď  problémy  nebo

dokonce zánik.

2) Další  skupinu  tvoří  řídící  pracovníci  škol,  kteří  slovo  marketing  často  používají,

zejména v souvislosti  se  školou,  kterou řídí,  ale  významu slova marketing nerozumějí.

Svými projevy a rozhodnutími to stále dokazují. 

3)  

Třetí  skupinou  jsou  řídící  pracovníci  škol,  kteří  zvolili  marketingový  přístup  k řízení

vlastní školy. Tito řídící pracovníci často neměli čas ani možnost se s teorií marketingu

seznámit  a marketing školy nikde nestudovali.  Přesto dokazují,  že marketingové řízení

školy  je  v praxi  úspěšné.  V oblasti  marketingu  se  tito  řídící  pracovníci  zdokonalují  a

postavení svých škol na trhu promyšleně upevňují.                                                      
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3.2  Koncepce školního marketingu

Jak  uvádí  Světlík  (2006),  jsou  studenti  a  žáci  v  pojetí  klasické  koncepce  školního

marketingu považováni za klienty školy. Jejich potřeby a přání týkající se jejich vzdělání

musí být proto školou uspokojena co nejlépe. 

Koncepce školního marketingu tedy nijak nevybočuje z podstaty marketingové koncepce. 

Potřeby jsou základním a výchozím bodem marketingové koncepce. Podle Maslowa jsou

potřeby  členěny  hierarchicky  na  potřeby:  fyziologické  (hlad,  žízeň,  teplo),  bezpečí  a

jistoty, společenské ( láska, sounáležitost), sebeocenění ( uznání)  a seberealizace. 

K pochopení podstaty marketingové koncepce přispívá obrázek č. 1.

Obr. 1: Podstata marketingové koncepce

Zdroj: Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické  nakladatelstvo Bratislava, 1992, s.2 

K jednotlivým bodům můžeme podle Jakubíkové uvést (2001):

Lidská potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení.

Lidská přání jsou tužby po určitém uspokojení lidských potřeb.

Poptávku tvoří  požadavky  na  specifické  produkty,  které  jsou  podloženy  schopností  a

ochotou zákazníka tyto produkty zakoupit. Pokud jsou přání podložena kupní silou, stávají

se  poptávkou.

POTŘEBY

PŘÁNÍ

POPTÁVKA

PRODUKT
SMĚNA

TRANSAKCE

TRH
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Pod pojem produkt  v marketingu zahrnujeme výrobek, službu, myšlenku, různou činnost,

místo,  organizaci.  Produktem  nazýváme  cokoliv,  co  může  uspokojit  určitou  potřebu.

V případě škol se stává produktem vzdělávací a zájmový program.

Za  výměnu se  pokládá  akt,  kdy  za  účelem  získání  určitého  produktu  od  někoho

poskytujeme tomuto něco jako náhradu.

Jestliže je dosaženo dohody mezi stranami,  uskutečňuje se  transakce.  Transakci tvoří

výměna hodnot mezi dvěma stranami. Směna je klíčovým prvkem marketingu.

Trh označuje  seskupení   existujících  a  potencionálních  zákazníků  sdílejících  zvláštní

potřebu nebo přání, kteří jsou nebo by mohli být ochotni a schopni se účastnit směny, aby

uspokojili tuto svou potřebu či přání.

Směnný proces v oblasti vzdělávání vyjadřuje následující schéma:

Obr. 2: Směna na trhu vzdělávání

Zdroj: Světlík, J.: Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 20

Trh vzdělávacích služeb můžeme podle Jakubíkové (1998, s. 39) chápat jako určitou oblast

reality  společnosti,  ve  které  dochází  k výměně  činností  a  hodnot  mezi  jednotlivými

ekonomickými subjekty (škola, domácnost, stát) prostřednictvím směny.

„Škola může být zařazena mezi organizace poskytující služby i mezi organizace neziskové

a z toho důvodu není hlavním cílem školy dosažení určité výše zisku, ale vzdělání žáků a

studentů.“ (Jakubíková 2001, s. 9)

Stát
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Výuka Kurz

Platba

DarPublicita
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Úspěšné  na  trhu  vzdělávacích  služeb  můžou  být  především  ty  školy,  která  uplatňují

marketingovou filozofii  na všech úrovních. Všichni pracovníci školy, od ředitele až po

uklizečku nebo školníka , jsou v každodenním kontaktu s klienty a zákazníky školy (žáky,

studenty, rodiči, veřejností). Mohou s úspěchem ovlivňovat jejich vztah a postoj ke škole.

Marketingové řízení školy se projevuje již v tvorbě  školního vzdělávacího programu, v

tvorbě  kurikula,  ve  formách  a  metodách  výuky  a  zvyšování  její  kvality,  v  přístupu

k žákům, ve vnitřní evaluaci práce školy a evaluaci kvality výuky, v navazování kontaktů a

otevřené  komunikace  s okolím  školy,  ve formování  vnitřní  kultury  a  klimatu  školy,

v ochotě pracovníků školy neustále se vzdělávat a zdokonalovat aj. 

3.2.1  Priority marketingově řízené školy

Dle J. Světlíka můžeme za priority v marketingově řízené škole lze označit:

 strategické řízení školy, kdy vedení školy hodnotí a označuje příležitosti a hrozby

přicházející  z vnějšího  prostředí  školy,  hodnotí  příležitosti  a  hrozby vycházející

z vnitřního prostředí školy, po vyhodnocení SWOT analýzy  definuje své slabé a

silné stránky a na základě zjištěných analýz stanovuje dlouhodobé cíle školy (3 – 7

let) a formuluje strategii k jejich dosažení - vytváří strategický plán,

 styl  řízení  školy,  který zajišťuje bezprostřední,  rychlé a promyšlené reakce  na

nepředvídatelné změny prostředí a vývoje vytvořeného plánu a promítá tyto změny

do práce celé školy,

 vytvoření  efektivní  organizace v kvalitním  prostředí,  která  podporuje  strategii

rozvoje školy,

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

zlepšování  mezilidských  vztahů,  motivaci  pedagogů  a  podporu  jejich  týmové

spolupráce,  vytváření  pozitivního  a  tvořivého  prostředí  a  zároveň  budování

zdravého klimatu školy,

 uplatňování  relačního  marketingu,  který  vytváří  podmínky  pro  vzájemnou

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

 soustavná  evaluace  výsledků práce školy zaměřená na důkladnou vnitřní analýzu

všech faktorů, které mohou ovlivnit výsledky a další rozvoj školy.

(J. Světlík, 2006)
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Management školy by měl při marketingovém přístupu k rozhodování brát v úvahu nejen

krátkodobé a dlouhodobé potřeby a přání zákazníků, ale zároveň i potřeby a zájmy celé

společnosti.  Přání  zákazníků,  v tomto  případě  žáků  a  studentů,  by  se  mohla  dostat  do

rozporu  se  zájmy  společnosti,  pokud  by  převažovala  přání,  která  nevedou  ke  splnění

poslání a cílů školy. Pojetí školního marketingu, které se snaží dát do souladu potřeby a

zájmy školy a jejích zákazníků s dlouhodobými a ekonomickými, sociálními a etickými

zájmy společnosti,  obsahuje řadu prvků  tzv.  sociálního marketingu.  Sociální  marketing

předpokládá, že školy budou ve svých marketingových aktivitách brát v úvahu tři důležité

faktory, které musí být v rovnováze:

 cíle školy

 uspokojení potřeb a přání zákazníka

 veřejný zájem společnosti.

Světlík dále uvádí (2006, s. 25): „Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že škola,

která chce v tržním prostředí přežít a rozvíjet se, by se měla zaměřit na žáka či studenta

jako na svého zákazníka a vzájemný vztah chápat jako směnu hodnot mezi ní a studentem.

Při naplňování této koncepce dále využívá nástrojů marketingového mixu, segmentace a

marketingově  orientované organizační struktury školy. Proti  této koncepci  stojí  tradiční

školní koncepce, která se především zaměřuje nikoliv na studenta, ale na učitele, nikoliv na

kurikulum vycházející z potřeb studenta, praxe a společnosti, ale z potřeb školy.“

Rozhodujícími subjekty na trhu vzdělávacích služeb jsou zákazníci školy. 

Světlík uvádí (2006, s. 48): „Z pohledu marketingu považujeme za zákazníka osobu (či

instituci),  která  má  prospěch  z užívání  určitého  produktu  či  poskytované  služby  a

rozhoduje  o  koupi  nebo  výběru  příslušného produktu  nebo služby.  V případě  školního

marketingu považujeme za produkt či poskytovanou službu proces vzdělávání a procesem

rozhodování rozumíme především výběr školy.“

3.2.2  Zákazníci školy

Mezi zákazníky školy zahrnujeme:

1. Děti/žáky/studenty –  v tomto  případě  je  však  příhodnější  použít  pojem klient,

vzhledem ke specifickému postavení vztahu učitel – žák. Předmětem zájmu škol

jsou děti, žáci a studenti a ti se tak stávají východiskem pro další záměry a cíle
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školy.  Hlavním  cílem  a  posláním  školy  je  uspokojování  potřeby  vzdělávání

především u žáků a studentů, kteří jsou zároveň hlavními zákazníky – klienty školy.

2. Rodiče – ti se na procesu výběru školy také výrazně podílejí a samozřejmě  mají

hlavní zájem na tom, aby škola připravila jejich děti pro budoucí život a aby jim

poskytla  to  nejlepší  vzdělání.  Rodiče  chápou  dobré  vzdělání  jako  cestu

k sociálnímu a ekonomickému úspěchu svých dětí. Proto hledají kvalitní školu a

její nalezení považují za dobrý start do života. Kladný postoj rodičů  k poslání a

cílům školy je základním kamenem spolupráce a prostředkem ke zvyšování image

školy. K optimálnímu rozvoji dítěte ve škole je třeba spolupráce a angažovanost

rodičů. Pokud jsou rodiče angažováni a úzce spjati se školou, zapojují se do jejích

aktivit,  dosahují  jejich děti  lepších  výsledků  ve  škole.  Autorita  a  vážnost  školy

stoupá na základě zpětné vazby ze strany rodičů a žáků či studentů. V případě škol

mateřských jsou rodiče hlavními zákazníky školy.

3. Školy vyššího stupně – v případě mateřských škol jsou to školy základní, v případě

základních škol to jsou školy střední, pro školy střední potom školy vyšší a vysoké.

4. Absolventy – ti v praxi poznávají, jakou hodnotu má vysvědčení či diplom z jejich

školy a jak je škola připravila pro praktický život. Mají dobré znalosti o škole, znají

její silné i slabé stránky, kulturu, klima, učitele, způsoby prezentace atd. Je důležité,

aby absolventi odcházeli ze školy s vědomím, že práce školy a její výsledky jsou na

vysoké úrovni. Kesner uvádí: „Stále bude platit, že pro školu je nejlepší devizou

(reklamou)  úspěšný  absolvent.  Jako  se  střední  škola  musí  zajímat  o  vzdělávací

program základních škol, o žáka základní školy a vybírat si z uchazečů o střední

školu  ty,  jejichž  schopnosti  garantují  úspěch  ve  studiu,  tak  musí  permanentně

získávat  informace  o  adaptaci  svých  absolventů  v praxi,  o  nárocích  praxe  na

absolventy a o situaci na trhu práce.“ (2005, s.12)  Dobrý vztah k absolventům

přispívá k budování  příznivé image školy.  Kašík uvádí  tyto stupně  vztahu mezi

absolventem a školou: ( 2005)

 Příznivec  školy   má  zájem být  se  školou v kontaktu,  komunikovat  s ní  a

pokud má škola v tomto vztahu co nabídnout, může se stát tzv. obhájcem

školy.

 Obhájce  školy   představuje  hodnotný  vztah  na  vyšší  úrovni.  Absolvent

nejen,  že  je  se  školou  v pravidelném kontaktu,  ale  navíc  šíří  její  dobré

jméno,  a  tak  velmi  významným  způsobem  napomáhá  upevňování  nebo

budování jejího dobrého image.
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 Partner  školy   je absolvent,  který zastává již  určitou významnou pozici  a

stává se, osobně nebo firma, ve které pracuje, významným partnerem školy.

Toto partnerství se může týkat nejen sponzoringu, ale i členství ve školské

radě, Vědecké radě vysoké školy aj.

5. Zaměstnavatele absolventů – ti jsou důležitým zákazníkem zejména u středních,

vyšších a vysokých škol.  Zaměstnavatelé posuzují,  zda-li se absolventi učili  pro

školu nebo pro život, zda se absolventi dobře uplatní na trhu práce. Praxe požaduje

od školy, aby své žáky a studenty co nejlépe vybavila znalostmi a dovednostmi

potřebnými pro jejich úspěšnou profesionální kariéru.

6. Veřejnost – rozumíme jí  především místní  komunitu,  zájmové skupiny občanů,

sdělovací prostředky a především širokou veřejnost, která nevystupuje vůči škole

organizovaně jako některá z předcházejících skupin, ale představuje spíše celkový

pohled veřejnosti na postavení školy ve společnosti. Veřejnost se o školství čím

dále  tím více  zajímá a je  velmi  citlivá  na to,  kam plynou a jak efektivně  jsou

využívány jí placené daně.

7. Pracovníky  školy –  pedagogové  i  ostatní  pracovníci  na  jedné  straně  služby

poskytované  školou  přímo  vytvářejí,  na  straně  druhé  jsou  i  uživateli  některých

služeb.  Rovněž  se  často  svými  radami  spolupodílejí  na  rozhodnutí  o  výběru

konkrétní školy. 

Management školy musí dobře naslouchat a vnímat co si klienti ( zákazníci ) přejí. 

Každá škola  by měla  definovat  své poslání  a  stanovit  své cíle.  Hlavní  funkcí  školy je

rozvoj osobnosti žáka jeho vzděláváním, tj. získáváním informací, znalostí a dovedností,

utvářením názorů a hodnotových orientací a hledáním uceleného názoru na život. Zájmem

školy rovněž je,  aby své poslání  a cíle plnila  na vysoké úrovni a získala či  udržela si

dobrou pověst, která jí zajistí zájem rodičů, žáků a studentů o služby školy i v budoucnosti.

Pokud chtějí školy předejít rozporům, musí velice citlivě vážit potřeby a momentální přání 

žáků  a  studentů  (zákazníků)  na  jedné  straně,  poslání,  cíle,  zájmy  a  funkce  školy  a

společnosti na straně druhé.

Jakubíková  uvádí  (2001,  s.  15)  :  „Posláním  školy  je  rozvoj  osobnosti  člověka

prostřednictvím vzdělávání. S ohledem na věk, fyzickou a duševní vyspělost, nemůže to

být vždy žák, který určuje své potřeby a vyslovuje svá přání a diktuje škole, co mu má

poskytnout.“
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Strategický plán školy

Strategický plán a strategické plánování jsou nové pojmy pro většinu škol.  Strategické

plánování můžeme zahrnout mezi prvky marketingového řízení školy. Jedná se o proces,

kdy  se  snažíme  dát  do  souladu  stanovené  dlouhodobé  cíle  školy  a  její  možnosti  je

uskutečňovat s ohledem na stále se měnící podmínky a prostředí.

Obr. 3: Proces strategického plánování školy                        

Zdroj: Světlík, J.: Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 110

Každá škola musí umět převést smysl poslání do konkrétních cílů. Cílem školy rozumíme

konkrétní stav, jehož dosažení je předpokládáno v určitém časovém období. Bez stanovení

cílů a určení časového období, ve kterém je třeba ke stanoveným cílům dojít nemůže být

vytvořen strategický plán školy. Vytvoření strategického plánu je jedním z nejdůležitějších

úkolů  managementu  při  marketingovém  řízení  školy.  Definované  cíle  musí  být  jasné,

stručné,  měřitelné,  dosažitelné,  časově  ohraničené.  Aby  byl  strategický  plán  efektivní,

musí se na jeho tvorbě podílet všichni zaměstnanci školy. Se stanovenými cíli by měli být

všichni zúčastnění nejen seznámeni, ale měli by s nimi i souhlasit. Evaluace cílů nemůže

být úspěšná, pokud jsou cíle nejasné, obecné a lidé nejsou přesvědčeni o jejich účelnosti.
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Cílem školy je odhalit  potřeby a přání zákazníků  a prostřednictvím správné kombinace

marketingového  mixu,  tj.  vzdělávacího  programu,  případně  ceny,  distribuce  a

marketingové komunikace (i  dalších prvků  marketingového mixu)  tyto potřeby a přání

uspokojit.

3.2.4  Přínosy marketingového řízení školy

Marketing hraje v současné době důležitou a nezastupitelnou úlohu ve společnosti. A to

nejen jako prostředek ke zvyšování spotřeby, ale i jako prostředek ke zvyšování kvality

života  prostřednictvím  sociálního  marketingu  a  jeho  pronikáním  do  neziskových

organizací. Principů marketingu mohou využívat mimo jiné organizace i školy. A právě

školy mají  o marketing zájem, protože v něm vidí i  možnost  toho, jak efektivně  získat

dostatečný počet dětí,  žáků  a studentů,  s jejichž počtem je spojeno i získání finančních

prostředků nutných pro finanční zajištění provozu a rozvoje školy, vzhledem k normativní

metodě přidělování těchto prostředků. 

J. Světlík (2006) uvádí možné přínosy, které jsou výsledkem dlouhodobě uplatňovaného

marketingového stylu řízení školy:

 Zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky.  V konkurenčním prostředí  se

školy musí snažit o vyšší kvalitu svého produktu (nabízený vzdělávací program),

v širší  nabídce  vzdělávacích služeb (  mimoškolní  aktivity,  rozšířené vzdělávání,

specializace,  kvalita  a  kvalifikovanost  pedagogů)  a  jeho  realizaci  v příznivém

prostředí  a  zdravém  klimatu.  To  vede  k vyššímu  uspokojení  potřeb  klientů  a

zákazníků  školy,  vyšší  loajalitě  a image školy na veřejnosti.  Tato skutečnost  se

zpětně promítá do vyššího zájmu o vzdělávací nabídku školy.

 Plnění cílů školy. Využívání marketingu poskytuje vedení školy potřebné nástroje,

které jsou nutné pro splnění poslání a cílů  školy. Základem je důsledná analýza

současného  postavení  školy  na  trhu  v oblasti  vzdělávání,  která  vytváří  dobré

předpoklady  pro  stanovení  reálných  cílů  a  správné  strategie  a  způsobu  dalšího

rozvoje  školy.  Marketing  tak  umožňuje  pojmenovat  skutečné  problémy školy  a

stanovit následná opatření, která pomohou škole tyto problémy řešit. 

 Informovanost.  Marketingové  komunikace  umožňují  škole  poskytovat  dostatek

informací  o  vzdělávacím  programu,  vzdělávacích  možnostech  a  dalších  jejích
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doplňkových  službách.  Efektivní  komunikace  školy  s jejím  okolím  a  dobrá

informovanost veřejnosti snižují riziko nesprávné volby školy.  

 Financování.  Úspěšná  škola,  která  nabízí  kvalitní  produkt  přizpůsobený  nejen

potřebám dětí, žáků či studentů, ale i budoucím zaměstnavatelům nebo školám na

vyšší  vzdělávací  úrovni,  škola se silnou vnitřní kulturou a příznivým klimatem,

která  dobře komunikuje  se  svým prostředím a  má s ním vybudovanou silnou a

efektivní vztahovou síť,  je  atraktivnější  pro jiné zdroje financování rozvojových

potřeb školy. Zároveň má  taková škola zajištěny finanční prostředky ze státních

zdrojů, protože škola, jejíž kvalitu veřejnost uznává, vytváří předpoklady pro vyšší

poptávku po jejích službách, a tím i větší počet kvalitních zájemců o studium.

 Loajalita.  Trvalé uspokojování potřeb a přání klientů  a zákazníků  školy vytváří

žádoucí loajalitu a umožňuje škole vybudovat si dobrou tradici. Ta má za následek

věrnost  škole,  a  to  například  i  v případě,  že  jiná  škola  nabízí  poněkud  lepší

podmínky. Přínos loajality pro školu je možné vidět nejen ve zmíněných lepších

možnostech financování potřeb školy,  ale i  v prohlubování  a zdokonalování sítě

vztahů, kterou si škola se svým okolím vytváří. Loajalita upevňuje pozici školy na

trhu vzdělávání.                             

Prvky marketingové řízení lze s úspěchem aplikovat i na mateřských školách. Mateřské

školy  jsou  zákonem  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zařazeny právoplatně mezi školy se všemi

právy a povinnostmi.

Chtějí-li  řídící  pracovnice  mateřských  škol  obstát  na  trhu  vzdělávání  a  v konkurenci

ostatních  mateřských  škol  je  využívání  prvků  marketingového  řízení  v dnešní  době

nutností. Vzhledem k demografickému vývoji v naší zemi, kdy se postupně snižuje počet

narozených dětí, konkurence mezi jednotlivými školami stále narůstá.

Typickou oblastí, kde lze v mateřské škole prvky marketingu využít je prostředí školy. 

4  Prostředí školy

Každá škola působí v určitém prostředí, které se utváří kolem ní. Prostředí kolem

škol se rychle mění a na školu působí vnějšími vlivy, které se nedají ve větší míře ovlivnit.

Toto prostředí je definováno jako prostředí vnější. Vnitřní vlivy působí na školu uvnitř a

ovlivňují vnitřní prostředí školy. 
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Pro mateřskou (ale i každou jinou) školu je typické, že vše co se odehrává v jejím okolí, ji

nějakým způsobem ovlivní či poznamená. Pokud chce být škola úspěšná, musí na vlivy

okolí bezprostředně reagovat. 

4.1  Vnitřní prostředí školy

Jednou z nejvýznamnějších částí marketingu školy je vnitřní marketing. Ten je zaměřen

dovnitř školy, na její vnitřní prostředí a zejména na ty, kteří toto prostředí vytvářejí. Jedná

se  tedy  především  o  práci  a  komunikaci  s pedagogickým  sborem  a  nepedagogickými

pracovníky,  jejímž  cílem  je  dosažení  souladu  mezi  hodnotami  a  postoji  pracovníků

s posláním a cíly školy. 

Prášilová ( 2004) uvádí: „Vnitřní prostředí mateřské školy rozhoduje o tom, zda je škola

schopna předvídat a odhadovat možné změny ve vnějším prostředí. Rozhoduje také o tom,

zda díky svým kvalitám dokáže škola na všechny změny ve svém okolí reagovat.“

Dle Světlíka (2006, s. 62) je kvalita vnitřního prostředí školy jedním z rozhodujících a

nejsilnějších  faktorů  ovlivňujících  vnímanou  kvalitu  práce  školy.  Rozhodující  roli  ve

vytváření pozitivního vnitřního prostředí hraje kvalita managementu školy a jejího sboru,

mezilidské vztahy a kultura školy. Výsledky výzkumu uskutečněných J. Světlíkem, jejichž

cílem  bylo  zjistit  mimo  jiné  postoje,  kulturní  dimenze  a  názory  učitelů  regionálního

školství, odhalily mimo jiné následující skutečnosti: nejdůležitějším motivačním faktorem

pro práci  pedagogů  ve  škole  není  výše  mzdy,  rozvrh hodin atd.,  ale  dobré  mezilidské

vztahy  na  pracovišti.  Přičemž  za  velmi  důležitý  aspekt  dobrých  mezilidských  vztahů

označují vyučující vzájemnou toleranci. Dle jejich přesvědčení  však ve školách převládá

vysoká míra vzájemné netolerance, což se samozřejmě projevuje i do vztahu učitel – žák.

Vnitřní prostředí školy a jeho kvalitu tvoří především tyto vzájemně propojené složky:

 kultura  školy,  která  se  projevuje  v charakteru  komunikace  mezi  pracovníky,

vedením,  žáky,  rodiči  a  dalšími  partnery  školy,  v charakteru  formálních  i

neformálních  vztahů  mezi  všemi  zaměstnanci  školy  bez  rozdílu  pracovního

zařazení, v obsahu platných pravidel – školního řádu atd.
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 mezilidské  vztahy s klienty,  zákazníky  školy,  jejími  partnery  i  zaměstnanci.

S tím souvisí i kvalita pedagogického sboru, aprobovanost a profesní dovednosti

členů pedagogického sboru a schopnost těchto lidí pracovat v týmu, aj.

 organizační model školy a strategie školy

 kvalita managementu, styl řízení manažera školy, techniky, které k řízení školy

používá, informační systém školy, motivace a hodnocení pracovníků, organizace

školy a její prezentace managementem na veřejnosti

 materiální prostředí školy, ke kterému patří stav budovy školy, její prostorová

vybavenost  pokud se  týká  kuchyně,  počtu  učeben,  tělocvičny,  šaten,  zahrady,

hřiště aj., také vybavenost učeben nábytkem a dalším zařízením ( hračky, prádlo,

učební pomůcky, didaktická technika, stroje a nářadí pro údržbu aj.).  Můžeme

zde přihlédnou i k umístění mateřské školy, zda je umístěna v blízkost parku nebo

lesa, nebo zda je v prašném centru města.

  image školy  hodnotí  především její  okolí.  Lidé z okolí  vědí zda je  mateřská

škola  považována  za  úspěšnou  a  kvalitní,  zda  naplňuje  očekávání  klientů  i

širokého okolí.  Do mateřské školy s dobrou image rodiče přednostně  přivedou

své děti a školu jako takovou vysoce oceňují.

V souvislosti s pojmem vnitřního prostředí školy se setkáváme také s pojmem klima školy.

Klima školy je ovlivňováno všemi uvedenými složkami vnitřního prostředí školy. Světlík

(2006, s. 63) uvádí: „ Vzdělávací instituce se zdravým a činorodým klimatem se vyznačuje

především  takovými  vztahy,  které  charakterizuje  vzájemná  důvěra  a  úcta  mezi  všemi

osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysokou morálkou a soudržností.“

4.2  Vnější prostředí školy

Světlík  (1996)  pracovně  dělí  vnější  prostředí  školy  na  tzv.  makroprostředí  a

mikroprostředí.
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Do makroprostředí zařazujeme vlivy: 

 politické –  složení   vlády,  složení  zastupitelstva  v obci,  legislativa  školská  i

státní, nové dokumenty týkající se školství – Rámcový vzdělávací program, Bílá

kniha aj.,

 technické – rozvoj  vědy a techniky, rychlý nárůst informací,  změny systému

práce,

 sociální a  kulturní –  sociální  složení  obyvatel  v regionu  a  v obci  samotné,

náboženské a rasové odlišnosti, vzdělanost, styl života, zvyky,

 ekonomické – hospodářská politika státu, hospodářské výsledky, inflace, daně,

výsledky  hospodaření  regionu,  obce,  zaměstnanost  lidí  v okolí,  výše  státních

normativů aj.,

 fyzické – podnebí, dopravní obslužnost, dostupnost školy,

 demografické – počet narozených dětí, stále se snižující se porodnost.

Na vlivy makroprostředí nemá mateřská škola téměř žádnou možnost působit. Přesto však

musí tyto vlivy předvídat a co nejrychleji na ně reagovat.

Do mikroprostředí můžeme zařadit:

 zákazníky školy – rodiče, prarodiče, žáci současní, budoucí i minulí,

 subjekty vzdělávacího systému státu – MŠMT, ČSI, pověřená obec,

 partnery školy – domy dětí, poradny, další školy, dodavatelé, sponzoři,

 veřejnost – občané, sdělovací prostředky, zájmové skupiny občanů,

 konkurenci – jiné MŠ v obci.

Každá škola musí mikroprostředí školy stále sledovat a se získanými informacemi aktivně

pracovat.  Mateřská  škola  je  ovlivňována  vším,  co  se  odehrává  v jejím  okolí.  Na

mikroprostředí může mateřská škola na rozdíl od makroprostředí působit a každá škola,

která má kvalitní vnitřní prostředí tak promyšleně a cíleně činí.

4.3   Image mateřské školy

Pro každou mateřskou školu je důležité jakou má pověst a jakou má image. Ta může škole

pomoci při stanovování priorit rozdělování dostupných zdrojů v obci. 
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Prášilová  (  2004)  říká:  „  Image  mateřské  školy  lze  chápat  jako  souhrn  představ,

myšlenek  a  dojmů,  které  o  ní  lidé  (  klienti,  obyvatelé  obce  a  blízkého  okolí  aj.

veřejnost) mají.“ 

K vylepšení  image  může  vedení  školy  přispět  dobře  promyšleným  poskytováním

informací,  které pozitivně  ovlivňují  mínění  veřejnosti.  Veřejnost  musí  být informována

nejen o dění ve škole, ale  i o způsobu, jakým se o školu a její okolí pečuje.

Obr. 4:  Komponenty image školy  

Zdroj: Světlík, J.: Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 146

K budování  silné  a  pozitivní  image  školy  jsou  manažerům  škol  Světlíkem  (  2006  )

doporučeny následující cesty, které lze s úspěchem využít: 

 Trvalý, pozitivní a vysoce profesionální přístup pracovníků školy. Ten se projevuje

jednak ve vysoké kvalitě  práce,  ale  také ve slušném vystupování  ve škole i  na

veřejnosti,  přirozené disciplíně  (např.  nástupy do vyučovacích hodin,  pravidelná

příprava na přímou vyučovací  činnost),  používání  jednotného pracovního oděvu

atd. To vše dotváří zdravé, dobře fungující klima školy.

 Zdravé  klima  však  nevzniká  samo,  musí  být  vytvářeno,  ovlivňováno  a  řízeno

vedením  školy.  Vedení  školy  působí  jako  spojovací  článek  mezi  ostatními
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Umístění školy
Vzhled školy a její okolí
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Vchod do školy
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„Síť dobrých vztahů“
Historie školy

Typ školy
Mezinárodní styky
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Výše školného
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zaměstnanci školy. V praxi jsou však často běžné provozní problémy  povyšovány

nad řešení problémů  spojených s úrovní výuky, přístupem k dětem nebo žákům,

disciplínou na pracovišti, osobními problémy zaměstnanců a mezilidskými vztahy.

 Demonstrování  významné  odlišnosti  školy  nebo  studijního  programu,  které

vycházejí  především ze zvláštních schopností  školy a odlišují  školu od nabídky

konkurence.  Nabídka  doprovodných  programů  školy,  zvláštní  péče,  zřízení

heterogenních tříd v mateřské škole aj.

 Pravidelná  komunikace  se  všemi  významnými  partnery  školy  a  veřejností,

vytváření sítě vztahů v jejímž středu je škola. Využívání zpětné vazby této sítě pro

zlepšení  výkonnosti.  Získávání  potencionálních zákazníků,  v případě  mateřských

škol rodičů dětí mladších tří let.

 Využívání  dosažitelných  médií  ke  komunikaci  s veřejností  nebo  vlastních

propagačních  materiálů  (články  v tisku,  internet,  veřejná  vystoupení,  výstavy).

Prezentace školy na veřejnosti by neměla být nahodilá, obsah sdělení i jeho forma

by měly  být  profesionálně  zpracovány a  prezentovány.  Vhodné  je  využití  loga

školy.

5  Služba jako produkt mateřské školy      

25



Jak  již  bylo  uvedeno  dříve  není  produktem  školy  výrobek,  ale  služba.  Služba

v mateřské škole se nezaměřuje pouze na výchovu a vzdělávání dětí. Tato služba, kterou

mateřská škola produkuje zahrnuje:

 celkový osobnostní rozvoj dítěte

 celodenní péči o dítě

 možnost rodičů zapojit se do pracovního procesu

 zajištění kulturního dění v obci

 podporu mladých rodin s dětmi

 přípravu dětí na vstup do 1. tříd základní školy

Prášilová (2004, s. 226) k tomu uvádí: „Mateřská škola poskytuje službu. Od výrobku se

služba  odlišuje  následujícími  vlastnostmi:  nehmotnost,  neoddělitelnost,  heterogenita,

zničitelnost,  nemožnost  vlastnictví.  Z těchto  vlastností  vyplývá  pro  mateřskou  školu

potřeba zhmotňovat svou službu tak, aby byla pro zákazníky co nejčitelnější a poskytovat

ji prostřednictvím pedagogických pracovníků – profesionálů. Zákazníkem mateřské školy

je dítě, jeho rodič a v konečném důsledku celá společnost. Služba, kterou mateřská škola

nabízí, by měla naplňovat potřeby a očekávání všech zákazníků. Tomu, aby se mateřská

škola  chovala  jednoznačně  jako  tržní  subjekt,  brání  zakázka společnosti  na  vzdělání  a

výchovu zadaná v rámcovém vzdělávacím programu a dalších platných předpisech.“  

5.1  Marketingový mix služeb v mateřské škole

Pod pojmem marketingový mix si lze představit klíčové prvky, jejichž kombinací dochází 

ke stanovení dané služby nabízené zákazníkům. Marketingový mix zahrnuje vše, co může

nejen ovlivnit poptávku po nabídce školy, ale také přiblížit vzdělávací program školy co

nejblíže k potřebám a přáním zákazníků. Pro potřeby organizací poskytujících služby se

původní verze marketingového mixu ( produkt, cena, distribuce, komunikace) u různých

autorů rozšiřuje o další prvky. Velmi často bývá prezentován marketingový mix služeb

s tzv. sedmi  P. Označení  „P“ je v souladu s prvním písmenem anglického pojmenování

prvků, které tento marketingová mix tvoří:

7 P jak je uvádí Prášilová ( 2004):
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 produkt  (produkt)  –  jedná  se  o  nabízený produkt  (  výrobek nebo službu  nebo

obojí), vzdělávací nabídka školy

 cena (price) – představuje v případě komerčních služeb cenu prodejní ( do ní se

promítají náklady, koupěschopnost zákazníků, podpora prodeje pomocí slev aj.),

v praxi to znamená předpokládané výdaje, které rodiče za pobyt dítěte v mateřské

škole zaplatí (strava, úplata za předškolní vzdělávání, plavání, divadlo aj.),

 místo  (placement)  –  stanovuje  jaký  bude  přístup  zákazníků  ke  službě  a  které

hmotné  prvky jsou  součástí  služby  (např.  didaktická  technika  či  jiné  pomůcky

potřebné k výuce), umístění a dostupnost mateřské školy, provozní doba mateřské

školy, vhodné prostory a jejich vybavení,

 propagace a komunikace (promotion) – jejím obsahem je podpora komunikačního

programu  organizace  tím,  že  zabezpečuje  Public  Relations,  určuje  postupy  při

propagaci, publicitě, reklamě, informace veřejnosti kvalitě služeb školy,

 lidské zdroje (people) – lidé jsou vnímáni jako významný prvek marketingového

mixu,  neboť  mají  přímý  vliv  na  kvalitu  služeb  a  to  jak  v roli  přímého

poskytovatele služby, tak i zákazníka, kvalita služby závisí na lidech, na kvalifikaci

pedagogických pracovníků školy, jejich motivaci a pracovních výsledcích, 

 materiální prostředí ( physical evidence) – dokresluje kvalitu poskytované služby a

proto je významným prvkem marketingového mixu, vybavenost školy nábytkem i

pomůckami, vzhled a upravenost zaměstnanců – jejich oblečení aj.

 procesy (processes) – všechny procesy, kterými jsou služby vytvářeny a dodávány

mají  rozhodující  vliv  na  kvalitu  služby,  pokud  nefunguje  proces,  nemůže  být

zákazník  spokojený,  postupy,  činnosti  a   způsoby,  kterými  je  služba

uskutečňována.

Pokud chceme na trhu nabídky předškolního vzdělávání dosáhnout žádoucí pozice školy,

musíme dosáhnout odlišností služeb, které dokáží ovlivnit rozhodnutí zákazníka „zakoupit

si“ náš produkt.
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6  Organizace marketingových činností

Pokud vedení školy uvažuje o marketingovém řízení musí si vytvořit vlastní plán

změn. Tento plán obsahuje podle Jakubíkové ( 2001) tyto základní kroky:

 Získání znalostí marketingu zejména u členů managementu školy.

 Přesvědčení managementu školy o nutnosti marketingového řízení školy.

 Šíření  marketingových  znalostí  směrem dolů,  ke  všem lidem zaměstnaným ve

škole, aby změny pro ně byly přijatelné.

 Zmapování kultury školy za spolupráce všech zaměstnanců školy.

 Návrh účinných změn organizace školy a seznámení  s důvody provedení změn,

jejich průběhem a konečným efektem změn, stanovení cílů.

 Realizace změn a získání pracovníků, kteří budou podporovat změny.

 Ohodnocení změn, evaluace.

Jakubíková ( 2001, s. 46) dále uvádí: „Školy, které uplatňují ve své činnosti marketing,

používají  v současné době  nejvyšší  stadium marketingu,  a  to marketing sociálně-etický

(společenský). Sociálně-etický marketing směřuje k vytvoření rovnováhy mezi cíli školy,

uspokojením potřeb a přání zákazníků a veřejným zájmem.

Ve školách nachází uplatnění i další typy marketingu, a to marketing interní a interaktivní,

nebo také marketing dobrých vztahů nazývaný relační marketing (viz obr. č. 5, str. 28).

Externí marketing zahrnuje veškeré práce a procesy spojené s přípravou, oceňováním,

distribuováním  a  stimulací  „prodeje“  vzdělávacího  programu  i  dalších  školních  a

mimoškolních aktivit.

Interní  marketing se  týká  prací  v souvislosti  se  školením  a  motivováním  všech

zaměstnanců školy, nejen učitelů.

Interaktivní marketing závisí na zručnosti zaměstnanců při styku se zákazníky. Zde je na

místě  znovu připomenout,  že zákazníky školy nejsou jenom žáci,  ale  i  rodiče a  široká

veřejnost (obce, ministerstva, podniky atd.).“
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Obr. 5:  Typy marketingu ve škole

Zdroj: Jakubíková, D., Marketing školy. Technická univerzita v Liberci, 2001

Kvalitní školský management a marketing jsou prostředkem k dosažení cílů školy. Školy

na všech stupních vzdělávání by se měly proto připravit na systematickou inovaci.

ŠKOLA

ZÁKAZNÍCIZAMĚSTNANCI

   Interaktivní marketing
    (vztahový marketing)

Externí marketing
(vnější marketing)

          Interní marketing   
   
         (vnitřní marketing)
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7  Dotazníkové šetření k možnosti využití marketingu při

řízení mateřské školy

7.1  Cíle dotazníkového šetření

V současné době je nutná změna koncepce řídící práce každého vedení školy. Je důležité,

aby tato změna probíhala na všech úrovních škol, tedy i na úrovni škol mateřských. Je

všeobecně  známo,  že  mateřské  školy  vždy  rychle  reagují  na  změny,  které  probíhají

v našem současném školství. Potvrdilo se to i při zavádění školních vzdělávacích programů

do praxe. 

Cílem  dotazníkového  šetření  bylo  zjistit,  jak  jsou  řídící  pracovnice  mateřských  škol

seznámeny s pojmem školního marketingu, zda prvky školního marketingu ve své praxi

využívají a jaké výsledky využitím marketingového řízení očekávají. 

7.2  Stanovení hypotéz

 Řídící pracovnice mateřských škol využívají marketing k řízení škol.

 Hlavním marketingovým cílem mateřské školy je získat co nejvíce žáků.

 Vzájemná  konkurence  mateřských škol  stoupá s počtem mateřských  škol

v obci.

 Pro hodnocení kultury a  klimatu školy jsou důležité neformální rozhovory a

nezaujatá pozorování.

7.3  Výsledky dotazníkového šetření

Dotazníkové  šetření  bylo  zaměřeno  na  řídící  pracovnice  v mateřských  školách.  Text

dotazníku je uveden v příloze č. 1.
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Dotazníky byly rozeslány prostřednictvím internetu na dostupné adresy mateřských škol ve

všech krajích naší republiky.

Dotazník byl rozdělen do 3 částí:

 identifikační údaje respondentů, 

 otázky týkající se marketingového řízení školy,

 otázky identifikující klima školy.

Výsledky šetření jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Při  úvodní  otázce  k marketingovému  řízení  byly  respondentům  nabídnuty  4  možnosti

odpovědí pro určení využití marketingových prvků v řízení školy.  

Využíváte ve své řídící práci prvky marketingového řízení školy?

ano spíše ano spíše ne ne 

15 24 17 2

26 % 42 % 29 % 3 %

Po úvodní otázce následovalo 7 dalších otázek, které se přímo týkaly marketingu.

1. Jaké jsou marketingové cíle vaší školy?  

V této otázce byly respondentům nabídnuty možnosti určení marketingových cílů školy.

Uvedené  marketingové  cíle  školy  respondenti  řadili  do  pořadí  dle  důležitosti.  Při

vyhodnocení byly jednotlivým odpovědím přiřazeny body dle skutečného pořadí: 1. pořadí

= 6 bodů, 2. pořadí = 5 bodů, 3. pořadí = 4 body, 4. pořadí = 3 body, 5. pořadí = 2 body a

6. pořadí = 1 bod.

V tabulce jsou uvedeny marketingové cíle školy v pořadí dle skutečně  získaných bodů.

Údaje  v  %  uvádí,  jaké  množství  z maximálního  možného  počtu  bodů  daná  odpověď

skutečně získala.
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Počet respondentů:   58

Maximální počet bodů: 348 = 100 % (58 x 6 = 348)

Očekávané marketingové cíle školy
 v pořadí dle důležitosti

Počet 
bodů

Zisk
bodů 
v %

1. Zkvalitnění přímé pedagogické činnosti 231 66%

2. Zvýšení objemu finančních prostředků z jiných zdrojů
(mimo státní rozpočet) 224 64%

3. Zpestření nabídky mimoškolních aktivit 220 63%

4. Zvýšení počtu přihlášených dětí 170 49%

5. Pořízení výpočetní techniky atd. 150 43%

6. Jiné (viz údaje uvedené pod tabulkou)   57 16%

Marketingové cíle školy doplněné respondenty:

Rozšíření spolupráce s rodiči.

Vytvoření příznivých pracovních podmínek, dostatečně ohodnocených.

Zlepšení materiálního vybavení.

Zlepšení estetické úrovně mateřské školy.

Zařazení druhého jazyka do předškolního vzdělávání.

Rozšíření spolupráce s dalšími školami, nejen mateřskými.

2. Jaké výsledné efekty využitím marketingového řízení očekávám?

V této  otázce  byly  respondentům  nabídnuty  možnosti  výsledných  efektů  při  využití

marketingového řízení školy.

Uvedené očekávané efekty marketingového řízení školy respondenti řadili do pořadí dle

důležitosti. Při vyhodnocení byly jednotlivým odpovědím přiřazeny body dle skutečného

pořadí: 1. pořadí = 15 bodů, 2. pořadí = 14 bodů, 3. pořadí 13 = bodů, 4. pořadí = 12 bodů

atd.                

V tabulce  jsou  uvedeny  očekávané  efekty  marketingového  řízení  školy  v pořadí  dle

skutečně získaných bodů. Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálního možného počtu

bodů daná odpověď skutečně získala.
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Počet respondentů:   58

Maximální počet bodů: 812 = 100 % ( 58 x 15 = 812)

Očekávané efekty marketingového řízení
v pořadí dle důležitosti Počet 

bodů
Zisk
bodů 
v %

1. Nové a funkční formy a metody práce, zvýšení kvality a pestrosti
vzdělávací nabídky

689 85%

2. Trvalé uspokojování racionálních potřeb dětí 661 81%

3. Splnění poslání a cílů školy 653 80%

4. Dobrá informovanost veřejnosti o službách školy 519 65%

5. Zvýšení image a prestiže mateřské školy 509 63%

6. Kvalitativní zvýšení úrovně aktivit mateřské školy 452 56%

7. Navazování kontaktů a otevřená komunikace s okolím školy 439 54%

8. Zvyšování výkonnosti mateřské školy 423 52%

9. Vnitřní evaluace kvality přímé pedagogické činnosti 419 51,5%

10. Posílení kultury školy 415 51%

11. Zvýšení poptávky ze strany rodičů o zařazení dětí k docházce do MŠ 404 50%

12. Možnost pojmenovat skutečné problémy školy a stanovit opatření 403 49%

12. Zvýšení poptávky ze strany pedagogů pracovat v takové MŠ             403 49%

13. Nárůst mimorozpočtových prostředků včetně grantů 280 34%

14. Jiné ( viz údaje uvedené pod tabulkou)   70   9%

Očekávané výsledné efekty marketingového řízení doplněné respondenty:

Obstát v konkurenci mateřských škol.

Změnit všeobecné myšlení o venkovských jednotřídních mateřských školách.

Získat odborníky pro spolupráci.

3. V čem spočívá konkurence mezi školami ve vašem regionu?

Tato otázka se zabývala konkurencí mezi školami a v závěrečných výsledcích je členěna

podle počtu mateřských škol v jednotlivých obcích. 
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V této tabulce je vyhodnocena konkurence dle skutečného počtu respondentů, kdy 58 hlasů

znamená 100%.

58 respondentů = 58 hlasů = 100 %

Konkurence mezi školami 
Počet 
hlasů

Počet
hlasů
 v %

1.  Získat co nejlepší image 55 94%
2.  Získat co nejvíce finančních prostředků v rámci normativu i mimo něj 36 62%
3.  Získat co nejvíce dětí 35 60%
4.  Získat co nejlepší pedagogy 24 41%

Konkurence uvedená respondenty:

Nabídnout rodičům zájmové kroužky

4. Jaké způsoby a prostředky využíváte nejčastěji pro zjištění klimatu a kultury ve

škole?

V této  otázce  měli  respondenti  seřadit  nabízené  způsoby  a  prostředky  pro  zjišťování

klimatu a kultury ve škole, které ve své praxi nejčastěji používají.

Uvedené způsoby a prostředky zjišťování klimatu a kultury školy respondenti řadili do

pořadí  dle  četnosti.  Při  vyhodnocení  byly  jednotlivým  odpovědím přiřazeny  body  dle

skutečného pořadí: 1. pořadí = 7 bodů, 2. pořadí = 6 bodů, 3. pořadí  = 5 bodů atd.

V tabulce jsou uvedeny způsoby a prostředky zjišťování klimatu a kultury školy v pořadí

dle skutečně  získaných bodů.  Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálního možného

počtu bodů daná odpověď skutečně získala.

Počet respondentů:   58

Maximální počet bodů: 406 = 100 % ( 58 x  7 = 406)

Zdroje pro zjištění klimatu a kultury ve škole Počet 
bodů

Zisk
bodů
 v %

1. Rozhovor ve sborovně 296 73%

2. Nezaujaté pozorování 291 72%

3. Setkání s rodiči dětí 284 70%

34



4. Hospitace 226 55%

5. Dotazníky, ankety 205 50%

6. Rada školy a její zpětná vazba 135 33%

7. Jiné (viz údaje uvedené pod tabulkou)   47 12%

Způsoby zjišťování klimatu a kultura školy doplněné respondenty:

Vzájemné pravidelné porady.

Hodnotící pohovory.

Poradenské dny.

Společné akce s rodiči, výlety.

Průběžné malé porady.

Týdenní desetiminutovky.

Příležitostní neformální rozhovor.

5. Co patří mezi nejčastější překážky vnitřní komunikace ve vaší škole?

Otázka týkající se překážek vnitřní komunikace dávala na výběr ze 7 možností. 

Uvedené překážky vnitřní komunikace na škole respondenti řadili do pořadí dle četnosti.

Při  vyhodnocení byly jednotlivým odpovědím přiřazeny body dle skutečného pořadí: 1.

pořadí = 7 bodů, 2. pořadí = 6 bodů, 3. pořadí  = 5 bodů, 4. pořadí = 4 body atd.                

V tabulce  jsou  uvedeny  překážky  vnitřní  komunikace  na  škole  v pořadí  dle  skutečně

získaných bodů. Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálního možného počtu bodů daná

odpověď skutečně získala.

Počet respondentů:   58

Maximální počet bodů: 406 = 100 % ( 58 x  7 = 406)

Nejčastější překážky vnitřní komunikace na škole Počet 
bodů

Zisk
bodů
 v %

1. Nedostatky zaměstnanců školy v jejich v osobních schopnostech a
dovednostech verbální i neverbální komunikace 

252 62%

2. Ochota naslouchat pouze tomu, co chceme slyšet 226 56%

3. Neochota řešit konfliktní situace 223 55%

3. Nedostatky v odborných, lidských a sociálně psychologických znalostech a 223 55%
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dovednostech zaměstnanců školy

4. Nezájem o zpětnou vazbu 191 47%

5.
Přeceňování nových technologií (e-mail, intranet) a podceňování 
komunikace „tváří v tvář“ 168 41%

6. Jiné (viz údaje uvedené pod tabulkou)   18   4%

Překážky komunikace na škole uvedené respondenty:

Málo času a malá možnost být všichni spolu.

Celková únava.

6. Jaké prostředky pro vztah s veřejností (Public Relations) využíváte nejčastěji?

Otázka  z oblasti  Public  Relations  nabízela  možnosti,  které  škola  využívá  pro  vztah

s veřejností.

Uvedené prostředky pro vztah s veřejností respondenti řadili do pořadí dle četnosti jejich

využití.  Při  vyhodnocení  byly  jednotlivým  odpovědím  přiřazeny  body  dle  skutečného

pořadí: 1. pořadí = 7 bodů, 2. pořadí = 6 bodů, 3. pořadí  = 5 bodů, 4. pořadí = 4 body atd.

V tabulce jsou uvedeny prostředky pro vztah s veřejností v pořadí dle skutečně získaných

bodů. Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálního možného počtu bodů daná odpověď

skutečně získala.

Počet respondentů:   58

Maximální počet bodů: 406 = 100 % ( 58 x  7 = 406)

Public Relations Počet 
bodů

Zisk
bodů
 v %

1. Propagační materiály školy (výroční zpráva, leták, brožura, školní časopis
atd.)

312 77%

2. Vystoupení zástupců školy na veřejnosti, na akcích pro veřejnost 283 70%

3. Zprávy o mimořádných událostech ve škole (rozhlas, noviny) 245 60%

4. Zprávy v médiích o činnosti školy (rozhlas, noviny) 238 58%

5. www stránky školy 179 44%

6. Jednotný vizuální styl školy (dopisní papíry, propagační předměty,
používání loga atd.)

144 35%
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7. Tiskové konference a jiné 58 14%

Využívané prostředky pro vztah s     veřejností uvedené respondenty:  

Rozhovory s rodiči a s osobami z vnějšího prostředí.

Rychlé zveřejnění fotodokumentace z akcí rodičům.

7. Co je pro vás při analýze image školy nejdůležitější, na co se zaměřujete?

Každá škola hodnotí a analyzuje svoji image. Tato otázka nabízí možnosti pro provedení

analýzy.

Uvedené možnosti pro analýzu image školy respondenti řadili do pořadí dle důležitosti.

Při  vyhodnocení byly jednotlivým odpovědím přiřazeny body dle skutečného pořadí: 1.

pořadí = 12 bodů, 2. pořadí = 11 bodů, 3. pořadí = 10 bodů, 4. pořadí = 9 bodů atd.

V tabulce jsou uvedeny otázky pro analýzu image školy v pořadí dle skutečně získaných

bodů. Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálního možného počtu bodů daná odpověď

skutečně získala.

Počet respondentů:   58

Maximální počet bodů: 696 = 100 % ( 58 x  12 = 696)

Zaměření při analýze image školy Počet 
bodů

Zisk
bodů
 v %

1. Jaké je vnitřní klima školy? 609 87%

2. Jaký první dojem poskytne škola svým návštěvníkům při vstupu do
budovy?

531 76%

3. Jak se do školy telefonuje? Kdo odpoví a jaká je ochota vyhovět? 434 62%

4. Je chování a styl práce všech učitelů v souladu s proklamovaným posláním
školy?

428 61%

5. Jak se obléká pedagogický sbor a jak komunikuje s návštěvníkem nebo
rodiči?

410 59%

6. Jaký je pořádek na chodbách a záchodech? 377 54%

7. Jaké akce pro veřejnost škola organizuje? 365 52%

8. Jaký dojem vyvolává budova školy při pohledu z chodníku? 322 46%

9. Jaký dojem vyvolá u návštěvníka vybavení ředitelny, sborovny, tříd? 311 44%
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10. Jakou formou a jak často se škola prezentuje v médiích? 300 43%

11. Jaké vizuální symboly škola užívá? 183 26%

12. Jiné (viz údaje uvedené pod tabulkou)   18   2%

Dále respondenti uváděli:

Zpětná vazba od rodičů.

7.4  Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření

Z rozeslaného počtu 120 dotazníků  se zpět  vrátilo 65 dotazníků,  tedy více než 50 % z

celkového počtu. Pro neúplnost bylo vyřazeno 7 dotazníků a celkové zpracování vychází

z konečného  počtu  58  došlých  dotazníků.  Z rozhovorů  s ředitelkami  mateřských  škol

vyplynulo, že nízký počet dotazníků, které se vrátily zpět je ovlivněn:

 slučováním  mateřských  škol  se  školami  základními,  kdy  řídící  pracovnice

mateřských škol nemají volný  přístup k internetu 

 u venkovských mateřských škol je internet je pouze na obcích

 řídící pracovnice nepracují s internetem

 časovou tísní oslovených řídících pracovnic.

V úvodní části dotazníku respondenti uváděli své identifikační údaje.

Funkce respondentů zařazených do dotazníkového šetření je patrná z následující tabulky:

Funkce: Ředitelka školy 45

Ředitelka sloučených MŠ 7

Pověřená řízením školy 4

Vedoucí učitelka 2

Učitelka 0

Přehled v procentech uvádí tento graf:
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Funkce

78%

12%

7%

3%

0%

Ředitelka školy
Ředitelka sloučených MŠ

Pověřená řízením školy
Vedoucí učitelka
Učitelka

Nejvyšším počtem procent jsou zastoupeny řídící pracovnice řídící  mateřskou školu, která

je samostatným právním subjektem, a to celkem 74 %.

Dalších 19 % řídících pracovnic řídí mateřskou školu se sloučenými celky. Zde se jedná o

školy sloučené z 2 – 10 celků.

Pouze 7 % mateřských škol je součástí základní školy.

Typ školy

74%

19%

7%

Samostatná MŠ

MŠ se
sloučenými celky
MŠ sloučená se
ZŠ

Dále z šetření vyplynulo, že nejvíce řídících pracovnic v oblasti předškolní výchovy je ve

věku 40 – 50 let. Z následujícího grafu je patrné, že v této věkové kategorii řídí své školy

46 % řídících pracovnic. 
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Věk

0%

9%

26%

46%

19%

0%

Do 20 let

20 - 30 let

30 - 40 let

40 - 50 let

50 - 60 let

Nad 60 let

V řídících funkcích se nevyskytují věkové kategorie do 20 let a nad 60 let věku.

 

S přihlédnutím k délce praxe oslovených respondentů lze konstatovat, že mateřské školy

řídí  zkušené  řídící  pracovnice  s dlouholetou  praxí,  jak  dokládá  následující  grafické

znázornění. Celých 78 % řídících pracovnic v předškolním školství má praxi delší než 20

let.

Délka praxe
3%

19%

56%

22%
0%

Do 10 let

10 - 20 let

20 - 30 let

30 - 40 let

Nad 40 let

Pokud budeme srovnávat velikost  obcí,  ve kterých respondenti  řídí své školy,  můžeme

konstatovat následující:

Nejvyšší  počet  respondentů  (28  %)  bylo  z obcí,  které  mají  500  až  5  000  obyvatel.

Vyrovnaný počet respondentů (24 %) byl z obcí do 50 000 a nad 50 000 obyvatel, a také
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z malých obcí do 500 obyvatel  a   velkých měst  (7 %).  Zbývajících 10 % patří  obcím

s počtem obyvatel do 10000 obyvatel.

 

Velikost obce

7%

28%

10%24%

24%

7%

Do      500 obyvatel
Do    5000 obyvatel
Do 10 000 obyvatel
Do   50 000 obyvatel
Nad 50 000 obyvatel
Praha, Brno

Poměrně vyrovnané  je rozdělení obcí podle počtu mateřských škol. V malém předstihu

jsou obce, ve kterých je pouze jedna mateřská škola ( 32 %). Za nimi následují  města

s více než 10 mateřskými školami ( 26 %), dále města  s 5 – 10 mateřskými školami ( 23

%). Nejnižší procento ( 19 %) reprezentují obce s 2 – 4 mateřskými školami.  

Počet MŠ v obci

32%

19%
23%

26%

 1 MŠ

2 - 4 MŠ

5 - 10 MŠ

Více než 10 MŠ
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Otázky týkající  se  přímo marketingového řízení  školy uváděla  otázka,  zda respondenti

využívají ve své řídící práci prvky marketingového řízení školy. Z výsledku vyplývá, že

pouze 3 % dotázaných řídících pracovnic ve školství nevyužívá marketingové prvky řízení.

Dalších  29  %  odpovědělo  SPÍŠE  NE.  Marketingové  prvky  řízení  ke  své  řídící  práci

využívá 26 % dotázaných a SPÍŠE ANO odpovědělo  42 % dotázaných.  Z výsledku je

patrno,  že  většina  řídících  pracovnic  (  68  %)  marketingové  prvky řízení  ve  své  praxi

využívá.

Využití marketingu

26%

42%

29%

3%

ano

spíše ano

spíše ne

ne 

Otázka č. 1

Jaké jsou marketingové cíle vaší školy?

Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálně možného počtu bodů odpověď získala.

Většina respondentů uvádí jako hlavní cíle marketingového řízení školy zkvalitnění přímé

pedagogické činnosti (66 %), zvýšení objemu finančních prostředků z jiných zdrojů ( 64 %)

a  zpestření nabídky mimoškolních aktivit ( 63 %). Jako nejméně  důležité pro mateřskou

školu  se  jeví  pořízení  výpočetní  techniky (  43  %).  Dalo  by  se  očekávat,  že  hlavním

marketingovým cílem mateřských škol je zvýšení počtu přihlášených dětí. Dotazníkovým

šetřením bylo zjištěno, že počet dětí, přihlášených do mateřské školy není v současné době

prioritou.  Vzhledem ke  změnám,  které  probíhají  v současném českém školství,  včetně

vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu každou školou, se do popředí dostává

marketingový cíl zkvalitnit přímou pedagogickou činnost učitelek. Ta je mnohdy, na úkor

vysokého počtu dětí ve třídě, který přímo souvisí s normativním přidělováním mzdových

prostředků,  opomíjena. Marketingové cíle doplněné respondenty ( zlepšení materiálního

vybavení  a  estetické  úrovně  mateřské  školy)  potvrzují  další  důležitý  marketingový  cíl
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zvýšit  objem finančních prostředků  z jiných zdrojů  a získat tak prostředky na vybavení

škol. 

Důležitým aspektem pro  mateřské  školy  je  udržet  si  dobrou  pověst  školy.  Současným

zaváděním  školního  vzdělávacího  programu  do  praxe  mají  mateřské  školy  výhodné

podmínky pro kvalitní výuku.

A B C D E F

Marketingové cíle školy

Legenda:

A  Zkvalitnění přímé pedagogické činnosti
B  Zvýšení počtu přihlášených dětí
C  Zvýšení objemu finančních prostředků z jiných zdrojů (mimo státní a obecní rozpočet)
D  Zpestření nabídky mimoškolních aktivit
E  Pořízení výpočetní techniky atd.
F  Jiné

Otázka č. 2

Jaké výsledné efekty využitím marketingového řízení očekávám?

Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálně možného počtu bodů odpověď získala.

V tomto  případě  se  dalo  očekávat,  že  nejvýše  budou respondenti  hodnotit  odpověď  A

splnění  poslání  a  cílů  školy.  Této  odpovědi  je  však  nadřazena  odpověď  B  – trvalé

uspokojování racionálních potřeb dětí, která dosáhla celkem 85% a odpověď C -  nové a

funkční formy a metody práce, zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky s 81 %. 

Odpověď A – splnění poslání a cílů školy získala 80 % z celkového počtu bodů.
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V případě  mateřských  škol  je  odpověď  B  pochopitelná,  neboť  abychom mohli  na  děti

v mateřské škole výchovně působit a plnit tak stanovené cíle a poslání školy, musí se děti

v mateřské škole cítit bezpečně. Podle Maslowovy hierarchie potřeb musí být uspokojeny

nejdříve základní fyziologické potřeby dítěte tj. potřeby jistoty a bezpečí. 

Odpověď C opět souvisí s výsledky vyhodnocení 1. otázky kdy pouze s kvalitní přímou

pedagogickou činností lze zavádět do pedagogické praxe nové a funkční metody a formy

práce a zvyšovat tak kvalitu a pestrost vzdělávací nabídky. 

Pro řídící pracovnice mateřských škol je též  důležitá dobrá informovanost veřejnosti  o

službách školy a zvýšení image a prestiže mateřské školy. Další odpovědi jsou poměrně

v rovnováze  a  nejméně  očekávaným  efektem  marketingového  řízení  školy  je  nárůst

mimorozpočtových prostředků včetně grantů.

A B C D E F G H I J K L M N O

Výsledné efekty

Legenda:

A  Splnění poslání a cílů školy
B  Trvalé uspokojování racionálních potřeb dětí
C  Nové a funkční formy a metody práce, zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky
D  Dobrá informovanost veřejnosti o službách školy
E  Zvyšování výkonnosti mateřské školy
F  Kvalitativní zvýšení úrovně aktivit mateřské školy
G  Vnitřní evaluace kvality výuky
H  Možnost pojmenovat skutečné problémy školy a stanovit opatření
 I  Navazování kontaktů a otevřená komunikace s okolím školy
 J  Zvýšení image a prestiže mateřské školy
 K  Posílení kultury školy
 L  Nárůst mimorozpočtových prostředků včetně grantů
M  Zvýšení poptávky ze strany rodičů o zařazení dětí k docházce do MŠ
 N  Zvýšení poptávky kvalitních pedagogů učit v takové MŠ
 O  Jiné
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Otázka č. 3

V čem spočívá konkurence mezi školami ve vašem regionu?

Konkurence celkem

23%

16%

24%

1%36% A

B

C

D

E

Legenda:

A  Získat co nejvíce dětí
B  Získat co nejlepší pedagogy
C  Získat co nejvíce finančních prostředků v rámci normativu i mimo něj         
D  Získat co nejlepší image
E  Jiná 

Při vyhodnocení výsledků této otázky můžeme konstatovat, že největší konkurence mezi

jednotlivými  školami  vyvolává  potřeba  získat  co  nejlepší  image (  36  %),  poměrně

vyrovnaná je konkurence v získávání finančních prostředků v rámci normativu i mimo něj (

24 %) se  získáváním co nejvyššího počtu  dětí (  23 %). Tato shoda potvrzuje závislost

finančních prostředků v rámci normativu na počtu žáků.

Vezmeme-li při porovnání výsledků konkurence mezi školami v úvahu počet mateřských

škol v obci, můžeme říci,  že pouze v obcích s počtem mateřských škol 5 – 10 si  školy

konkurují nejvíce ve snaze získat co nejvyšší počet dětí ( 31 %) a pouze v těchto obcích se

mezi školami objevuje konkurence v nabídce mimoškolních aktivit ( 2 %).

V  ostatních  případech  si  školy  konkurují  nejvíce  ve  snaze  získat co  nejlepší  image.

Nejmenší  konkurenci  ve  snaze  získat  co  nejlepší  pedagogy vidí  řídící  pracovnice

mateřských škol v obcích, kde jsou 2 – 4 mateřské školy.  U obcí s 5 – 10 mateřskými

školami 1 řídící pracovnice uvádí, že nemá žádnou konkurenci.

Konkurence ve snaze  získat co nejvíce finančních prostředků v rámci normativu je mezi

všemi typy obcí poměrně vyrovnaná. Pohybuje se v rozmezí 20 – 27 %.

Konkurenci ve snaze získat co nejlepší pedagogy uvádějí řídící pracovnice mateřských škol

z velkých měst, kde počet mateřských škol je vyšší než 10.
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Tato vzájemnou konkurenci mateřských škol je možno vizuálně porovnat  pomocí

následujících grafů:  

Konkurence - 1 MŠ

18%

27%

0%

14%

41% A

B

C

D

E

Konkurence - 5-10 MŠ

31%

16%

2%

23%

28% A

B

C

D

E

Konkurence - 2-4 MŠ

10%
20%

0% 30%40% A

B

C

D

E

Konkurence - 10+ MŠ

18%

21%

23%

0%
38% A

B

C

D

E

Otázka č. 4

Jaké  způsoby  a  prostředky využíváte  nejčastěji  pro  zjištění  klimatu  a  kultury  ve

škole?

Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálně možného počtu bodů odpověď získala.

Z následujícího grafu je patrné, že pro zjišťování klimatu a kultury ve škole je pro řídící

pracovnice v mateřských školách nejčastějším prostředkem rozhovor ve sborovně ( 73 %),

nezaujaté  pozorování (  72  %)  a  setkání  s rodiči  dětí (  70  %).  Hospitaci  jako  způsob

zjišťování klimatu ve škole hodnotí řídící pracovnice 55 %.   Rada školy a její zpětná

vazba  není pro mateřské školy ve zjišťování klimatu a kultury školy v popředí zejména

proto, že mateřské školy školskou radu většinou nemají. Dále respondenti uváděli např.

vzájemné pravidelné porady, hodnotící pohovory, neformální rozhovory a hlavně  různé

druhy spolupráce s rodiči a otevřenost při jednání s nimi.

Při  neformálních  rozhovorech  ve  sborovně  se  nejlépe  ukáží  vztahy  mezi  pedagogy

navzájem, ukáží se i negativa, která by jinak zůstala skryta, učitelky dovedou s ředitelkou

hovořit  o  svých  starostech,  které  se  týkají  nejen  jich  samotných,  ale  i  celé  školy.  Na

poradách  se  většinou  řeší  záležitosti  školy  a  vedení  a  na  řešení  problémů  jednotlivce

nezbývá čas. 
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Velká  většina  řídících  pracovnic  využívá  k hodnocení  klimatu  a  kultury  ve  škole

nezaujatým pozorování při denním styku se zaměstnanci, při pohybu po škole a zvláště ve

třídách.  Napomáhá  tomu  též  vnitřní  uspořádání  většiny  mateřských  škol,  kdy  vnitřní

prostory školy jsou vzájemně  průchozí. Šatny dětí  těsně  navazují na třídy a denní styk

s rodiči při předávání dětí umožňuje okamžitou zpětnou vazbu, proto je kontakt s rodiči

velice  důležitý pro hodnocení školy.

A B C D E F G

Klima a kultura školy

Legenda:

       

    

Otázka č. 5

Co patří mezi nejčastější překážky vnitřní komunikace ve vaší škole?

Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálně možného počtu bodů odpověď získala.

Tato otázka zjišťovala, jaké jsou nejčastější překážky vnitřní komunikace na mateřských

školách.  Šetřením  bylo  zjištěno,  že  nejčastější  překážkou  komunikací  na  škole  jsou

nedostatky zaměstnanců školy v jejich osobních  schopnostech a dovednostech verbální i

A  Rozhovor ve sborovně
B  Hospitace
C  Setkání s rodiči dětí
D  Dotazníky, ankety
E  Rada školy a její zpětná vazba
F  Nezaujaté pozorování
G  Jiné
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neverbální komunikace ( 62 %). Ve shodě jsou další 3 možné příčiny – ochota naslouchat

pouze  tomu,  co  chceme  slyšet (56  %),  neochota  řešit  konfliktní  situace (  55  %)  a

nedostatky v odborných, lidských a sociálně psychologických znalostech a dovednostech

zaměstnanců školy ( 55 %).

Na tuto otázku odpovídali respondenti většinou s poznámkou, že ve větší míře problémy se

vzájemnou komunikací na škole nemají.

Pokud funguje  dobře  vnitřní  komunikace  vedení  školy  směrem dolů,  k zaměstnancům,

nemají  problém  s komunikací  ani  zaměstnanci  mezi  sebou.  Zaměstnanci  mezi  sebou

nekomunikují  pokud  mají  nedostatky  ve  svých  schopnostech  verbální  i  neverbální

komunikace.  Pokud  komunikuje  dobře  vedení  školy  se  všemi  svými  zaměstnanci  bez

rozdílu  jejich  pracovního zařazení,  nedostatky komunikace  u  zaměstnanců  se  postupně

odstraňují. V souvislosti s odstraněním nedostatků ve schopnostech komunikace se může

zlepšit i ochota zaměstnanců řešit konfliktní situace a také jejich snaha naslouchat nejen

tomu, co chtějí  slyšet, ale také tomu, co slyšet nechtějí.  Důležitým zjištěním je, že pro

dobrou komunikaci je důležitá dobře fungující zpětná vazba. Pokud zpětná vazba nejen od

rodičů, ale i spoluzaměstnanců chybí, stává se závažnou překážkou komunikace ( 47 %).  

A B C D E F G

Překážky komunikace

Legenda:

A  Ochota naslouchat pouze tomu, co chceme slyšet
B  Neochota řešit konfliktní situace
C  Nezájem o zpětnou vazbu
D  Přeceňování nových technologií (e-mail, intranet) a podceňování komunikace "tváří v tvář"
E  Nedostatky zaměstnanců školy v jejich v osobních schopnostech a dovednostech verbální i neverbální    
     komunikace
F  Nedostatky v odborných, lidských a sociálně psychologických znalostech a dovednostech zaměstnanců 
     školy
G  Jiné
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Otázka č. 6

Jaké prostředky pro vztah s veřejností (Public Relations) využíváte nejčastěji?

Údaje v % uvádí, jaké množství z maximálně možného počtu bodů odpověď získala.

Při  porovnání  výsledků  šetření  v oblasti  využívání  prostředků  pro  vztah  s veřejností

zjistíme, že největší podíl na prezentaci mateřské školy na veřejnosti  mají  propagační

materiály školy - letáky, informační brožury, školní časopisy, výroční zpráva atd.  ( 77 %).

Dalším vysoce bodově hodnoceným způsobem prezentace jsou vystoupení zástupců školy

na veřejnosti, především na akcích pro veřejnost ( 70 %). Děti se účastní kulturních akcí

pořádaných   obcemi  k různým  příležitostem  (vítání  nových  občánků,  výročí  obce,

vystoupení pro důchodce atd.) a také kulturních vystoupení pořádaných přímo mateřskou

školou (besídky k různých příležitostem). Většina mateřských škol prezentuje svoji činnost

zprávami v médiích ( 60 %), především v novinách a televizi v rámci regionu. V současné

době se rozšiřuje způsob prezentace na webových stránkách školy ( 44 %). Jako nejméně

vhodné pro  mateřské školy se jeví především tiskové konference ( 14 %).

Další údaje jsou dobře čitelné z grafu.

A B C D E F G H

PR

Legenda:

A  Tiskové konference
B  Zprávy v médiích o činnosti školy (rozhlas, noviny)
C  Zprávy o mimořádných událostech ve škole (rozhlas, noviny)
D  Vystoupení zástupců školy na veřejnosti, na akcích pro veřejnost
E  Propagační materiály školy (výroční zpráva, leták, brožura, školní časopis atd.)
F  Jednotný vizuální styl školy (dopisní papíry, propagační předměty, používání loga školy, atd.)
G  www stránky školy
H  Jiné
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Otázka č. 7

Co je pro vás při analýze image školy nejdůležitější, na co se zaměřujete?

Údaje v % uvádí,jaké množství z maximálně možného počtu bodů odpověď získala.

Tato otázka uzavírala druhou část dotazníku. 

Pro analýzu image školy je pro řídící pracovnice mateřských škol velice důležité vnitřní

klima školy. Tato odpověď získala jednoznačně nejvíce bodů – 87 %.  Lze konstatovat, že

pro dobrou image je velice důležitý první dojem, který škola poskytuje svým návštěvníkům

při  vstupu  do  budovy (  76  %).  Tato  skutečnost  je  upřednostněna  před  dojmem,  který

vyvolává  budova  školy  při  pohledu  z chodníku (  46  %).  Ano  vzhled  budovy  je  jistě

důležitý, ale v mnohých případech těžko ovlivnitelný, pokud zřizovatel ve svém rozpočtu

nevyčlení finanční prostředky škole na opravu fasády. Dojem při vstupu do budovy však

vedení školy již ovlivnit může a proto je pro hodnocení image důležitý. Na výzdobě  a

upravenosti vstupních prostor školy spolupracují všichni zaměstnanci školy. I pořádek na

chodbách a záchodech  je pro řídící pracovnice přednější než vzhled budovy ( 54 %).Do

mateřské školy s pěknou fasádou, ale s viditelným nepořádkem rodiče své děti nepřivedou.

Do mateřské školy s upraveným a čistým prostředím ano, i když má oprýskanou fasádu.

Důležitým  faktorem  je  též  zhodnocení  chování  a  stylu  práce  všech  učitelek,  zda  je

v souladu s proklamovaným posláním školy ( 61 %) a také zhodnocení způsobu telefonické

komunikace zaměstnanců  s klienty školy ( 62 %). Způsob komunikace s návštěvníky školy

nebo rodiči je hodnocen 59 % bodů. Další z možností odpovědí, které byly respondentům

nabídnuty, se pohybují v rozmezí 43 – 54 %.  Vybavení tříd, sborovny a ředitelny školy

(44 %) není pro hodnocení image nejdůležitější. Zde opět záleží na finančních možnostech

školy,  která  je  svým  rozpočtem  závislá  na  zřizovateli  a  řídící  pracovnice  nemohou

rozpočty na provozní náklady školy ovlivnit, pokud nemají mimorozpočtové zdroje. Získat

finanční zdroje mimo rámec svého rozpočtu,  je jedním z hlavních marketingových cílů

mateřských škol. Jako nejméně důležité hodnotí respondenti vizuální symboly školy (26%).

Podrobné porovnání lze provést pomocí následujícího grafu.  
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A B C D E F G H I J K L

Analýza image

Legenda:

A  Jaké je vnitřní klima školy?
B  Je chování a styl práce všech učitelů v souladu s proklamovaným posláním školy?
C  Jaký dojem vyvolává budova školy při pohledu z chodníku?
D  Jaký první dojem poskytne škola svým návštěvníkům při vstupu do budovy?
E  Jak se do školy telefonuje? Kdo odpoví a jaká je ochota vyhovět?
F  Jak se obléká pedagogický sbor a jak komunikuje s návštěvníkem školy nebo s rodiči?
G  Jaký dojem vyvolá u návštěvníka vybavení ředitelny, sborovny, tříd?
H  Jaký je pořádek na chodbách a záchodech?
I   Jakou formou a jak často se škola prezentuje v médiích?
J   Jaké akce pro veřejnost škola organizuje?
K  Jaké vizuální symboly škola užívá?
L  Jiné/uveďte/:

Třetí část dotazníku tvořil samostatný oddíl, kde byly uvedeny okruhy tvrzení, která se

týkají  klimatu  na  mateřských  školách.  Respondenti  měli  posoudit,  do  jaké  míry  se

jednotlivá tvrzení týkají jejich školy. Forma tohoto dotazníku byla převzata  z publikace

doc. PhDr. Jana Solfronka, CSc.  „Kapitoly ze školského managementu“ (2002) a částečně

upravena na podmínky mateřské školy autorkou této práce. Vzhledem k tomu, že hodnotit

klima školy nebylo cílem tohoto dotazníkové šetření, jsou výsledky hodnocení graficky

znázorněny bez komentáře v příloze č. 2.
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8  Potvrzení hypotéz

V úvodu výzkumné části  byly stanoveny čtyři  hypotézy,  které  se  týkaly využití

prvků  marketingového  řízení  v mateřských  školách.  Výsledky  šetření  a  potvrzení

stanovených hypotéz  deklarují  částečnou znalost  problematiky  školského marketingu  u

řídících pracovnic mateřských škol.  

Řídící pracovnice mateřských škol využívají marketing k řízení škol.

Výsledky dotazníkového šetření tuto hypotézu potvrdily. Řídící pracovnice v mateřských

školách s úspěchem využívají marketing ve své řídící práci. 

Celkem  39  (  67  %)  z 58  řídících  pracovnic  mateřských  škol,  které  se  zúčastnily

dotazníkového šetření,  využívá prvky marketingu ve své řídící práci.  Konkurence mezi

jednotlivými školami postupně narůstá a zákazníci školy – rodiče a prarodiče dětí – jsou

stále  náročnější,  sledují  nabídky předškolního  vzdělávání  a  již  pro  své  předškolní  dítě

mateřskou školu vybírají.  Mateřské školy budují  svoji  image,  vytvářejí  a  zvyšují  svoji

vnitřní  kulturu  a  příznivé  klima,  aby  v konkurenci  dalších  mateřských  škol  na  „trhu“

obstály  a  měly  dostatek  „zákazníků“.  Z dotazníkového  šetření  vyplývá,  že  řídící

pracovnice  mateřských  škol  dovedou  určit  cíle,  které  očekávají  při  využívání

marketingových prvků v oblasti řízení školy. Určují je na úrovni svých znalostí z oblasti

školského marketingu.

Hlavním marketingovým cílem mateřské školy je získat co nejvíce žáků.

V tomto případě nebyla hypotéza potvrzena. Výsledky dotazníkového šetření dokazují, že

mateřské školy jsou v současné době dostatečně naplněny, mají dostatek žáků, a proto není

zvýšení počtu žáků prioritním marketingovým cílem školy. Hlavním marketingovými cíli

škol dle výsledků šetření jsou:

 zkvalitnění výuky

 zvýšení objemu finančních prostředků z jiných zdrojů (mimo státní rozpočet)

 zpestření nabídky mimoškolních aktivit

Vzájemná konkurence mateřských škol stoupá s počtem mateřských škol v obci.

Ani tato hypotéza nebyla výrazně potvrzena. Konkurence mezi školami je sice rozdílná, ale

s přibývajícím počtem mateřských škol v obci nijak výrazně nestoupá. Konkurence jedné
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mateřské  školy  v obci,  pokud  chce   získat  co  nejlepší  image,  se  liší  pouze  3  %  od

konkurence,  kterou  mezi  sebou mají  mateřské  školy,  kterých  je  v obcích více  než  10.

V souvislosti s rozdělováním finančních prostředků státního rozpočtu v rámci normativů je

vzájemná konkurence  všech mateřských škol v této oblasti v rovnováze.

Vyšší konkurence v závislosti na počtu mateřských škol ve městě se potvrdila pouze ve

snaze  získat  co  nejlepší  pedagogy,  která  stoupá  od  počtu  5  mateřských  škol  v obci.

V získávání co největšího počtu žáků si nejvíce konkurují mateřské školy v obcích s 2 – 10

mateřskými školami.

  

Pro  hodnocení  kultury  a   klimatu  školy  jsou  důležité  neformální  rozhovory  a

nezaujatá pozorování.

Šetřením byla tato hypotéza potvrzena. Pro hodnocení kultury a klimatu ve škole jsou pro

řídící pracovnice mateřských škol velice důležité neformální rozhovory ve sborovnách a

také  vzájemná nezaujatá  pozorování.  Dalším důležitým prostředkem je  setkání  s rodiči

žáků, kdy dochází k okamžité zpětné vazbě. 

8.1  Splnění cílů 

Cílem práce bylo přinést základní přehled o aplikaci marketingu ve školství a o některých

marketingových  pojmech  a  přiblížit  řídícím  pracovníkům  podstatu  marketingové

koncepce. Lze konstatovat, že cíl práce byl v tomto ohledu splněn.

Dalším cílem bylo zjistit dotazníkovým šetřením využívání marketingových prvků v řízení

školy u řídících pracovnic mateřských škol. Jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření,

byl i tento cíl práce splněn.

Přáním autorky je, aby řídící pracovníci na všech úrovních vzdělávání vnesli do své řídící

práce nové, moderní formy řízení a mohli tak plně naplňovat své celospolečenské poslání a

cíle.
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Slovo na závěr

Podstatou práce bylo vysvětlit význam a důležitost zařazování školního marketingu do

řídící práce ve škole. Práce poskytuje informace , které mohou řídící pracovníci ve

školství

při řízení škol využít. Prvky marketingu lze dobře uplatnit i ve školách mateřských.

Práce  předkládá  základní  přehled  o  aplikaci  marketingu  ve  školství  a  o  některých

marketingových pojmech a přibližuje podstatu marketingové koncepce.

Dotazníkové šetření přineslo zjištění, že pojem marketingu není řídícím pracovnicím na

úrovni  mateřských  škol  neznámý  a  techniky  a  prvky  marketingu  do  své  řídící  práce

zařazují. Mohou tak dobře podpořit image, klima a také kulturu svých škol.

Je všeobecně známo, že do mateřských škol se aplikují nové styly řízení poměrně rychle a

s menšími  problémy,  než do škol  s vyšším stupněm vzdělávání  (přesvědčilo nás o  tom

např.  vytváření  školních  vzdělávacích  programů).  Mateřské  školy  pracují  v menším

kolektivu a pedagogičtí pracovníci jsou v denním styku nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči.

Ředitelky  mateřských  škol  mají  zájem  o  rozvoj  svých  škol  a  v oblasti  školského

managementu se stále více vzdělávají.

V současné době jsou prvky marketingu v mateřských školách využívány spíše jednotlivě a

ne  jako  celek.  Celkové  marketingové  řízení   se  ve  školách  uplatňuje  pouze  ojediněle.

Pokud však má být budována moderní, kvalitní a obecně uznávaná škola, musí se vedení

školy dát na cestu marketingového řízení.
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