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Resumé 

Zahájení povinné školní docházky je pro rodiče a jejich děti důleţitým ţivotním 

momentem. Volba základní školy má významné důsledky pro budoucnost dětí. Z důvodu 

celorepublikového poklesu počtu dětí ve věku povinné školní docházky (6 – 15 let) mají 

některé základní školy problémy se získáváním potřebného počtu ţáků. Sniţování 

demografické křivky tedy vede k růstu soutěţe mezi školami. Školy musí poskytovat 

vzdělávací nabídku, která je v souladu s potřebami všech partnerů školy a reagovat stále 

více na jejich přání, poţadavky a očekávání. Cílem této práce je monitorování faktorů, 

které vedou rodiče k výběru základní školy pro své dítě. Z průzkumu názorů 232 rodičů 

ţáků základních a mateřských škol vyplynulo, ţe při volbě základní školy upřednostňují 

respondenti blízkost školy jejich bydlišti a nezanedbatelný vliv na jejich rozhodnutí má 

také pověst školy a doporučení jiných rodičů. 

 

 

Summary 

The initiation of the compulsory school attendance belongs to the most important events 

for parents and their children. The choice of the primary school is supposed to be the 

significant impact on the future of children. In the Czech Republic the number of the 

children between 6 and 15 ages has limited. In result of that fact a lot of schools have 

problems with opening first classes because of the lack of new pupils. The decreasing of 

demographic curve causes the extending of the competition among primary schools. They 

have to offer the better educational conditions and more and more accept wishes, requests 

and expectations of all partners of school institutions. The aim of this work is monitoring 

of several factors, which can tend parents to choose the best school for their children. 232 

parents were investigated. The search concluded that the most important items of their 

decisions are the distance, the image of the school and the recommendation of other 

parents. 
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I. Úvodní část 

 

1  Důvody vedoucí k výběru tématu závěrečné bakalářské práce 

 V současné době nabídka vzdělávacích sluţeb na úrovni základních a středních 

škol převyšuje poptávku po těchto sluţbách. Vedení školy i jejím učitelům nemůţe být 

jedno, kolik ţáků a studentů škola přijme a bude vzdělávat (1). 

 Školy jsou financovány tzv. normativní metodou, podle které jsou školám 

přidělovány prostředky podle počtu ţáků. Kolik peněz škola dostane, závisí tedy na počtu 

ţáků, které získala. 

 Sniţování demografické křivky, které jiţ pocítily základní a střední školy, vede 

k růstu soutěţe mezi jednotlivými školami. Počet dětí ve věku 6 – 15 let od roku 1990 stále 

klesá.  Úhrnná plodnost (coţ je počet dětí, který by se průměrně narodil jedné ţeně 

v reprodukčním věku 15 aţ 49 let) od roku 1990 poklesl na nejniţší evropskou hodnotu. 

Nejniţší úhrnná plodnost byla zjištěna v letech 1999 aţ 2001. (2)  

 V důsledku tohoto vývoje mají některé školy problémy se získáváním ţáků. Při 

nedostatku ţáků jsou omezeny finanční zdroje pro další rozvoj školy. Při strategickém 

plánování by měl být management školy  na tyto změny  připraven a reagovat na ně. Školy 

musí proto poskytovat vzdělávací nabídku, která je v souladu s potřebami všech partnerů 

školy. Rodiče chtějí ve větší míře ovlivňovat chod školy, ţáci a studenti začínají více klást 

důraz na kvalitu výuky a podniky poţadují absolventy jiţ připravené pro praxi. Škola 

orientovaná na své zákazníky je zaloţena na marketingovém přístupu.  

 Marketing školy podle Jaroslava Světlíka (1, s.16): „je proces řízení, jehoţ 

výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníků 

školy efektivním způsobem zajišťujícím zároveň splnění cílů školy“. Všechny činnosti 

managementu školy by měly směřovat k naplnění základního úkolu – zabezpečení 

dlouhodobé prosperity školy. Úkolem managementu je tedy usilovat o nalezení faktorů, 

které povedou organizaci k úspěšnosti a k prosperitě. (3, s. 349-350). 

 Ţádný ředitel školy si tedy v současnosti nemůţe dovolit podceňovat konkurenci.  

Školy si konkurují zejména v přijímání ţáků v potřebném mnoţství a kvalitě, v získávání  

 

      1. Světlík, J. Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996. ISBN 80-902200-8-8 

2. Chalupa, P., Hubelová, D.,Foltýnová, D., Kráčmar, D. Fázový společenský posun a Česká republika. 

Brno:  PdF MU, 2005, s. 75. ISBN 80-210-3636-2 

3. Veber, J. a kol. Management, základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2003. 

ISBN 80-7261-029-5 
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kvalitních pedagogů a ve vytvoření kladné pozornosti a hodnocení veřejnosti (4, s. 41). 

 Znát priority rodičů při výběru školy povaţuji, z výše uvedených důvodů, natolik 

důleţité, ţe jsem si vybrala pro svou závěrečnou bakalářskou práci téma zjištění faktorů, 

které ovlivňují zákonné zástupce ţáků při volbě základní školy. 

 

2  Cíl práce 

 Ve své bakalářské práci jsem se nejprve pokusila stručně zmapovat demografický 

vývoj v České republice a hlavně v městské části Prahy, ve které se nachází základní škola, 

kde v současné době působím ve funkci zástupkyně ředitelky.  

 Hlavním záměrem mé bakalářské práce bylo monitorování faktorů, které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují rodiče při výběru základní školy a zjištění, do jaké míry 

můţe škola svým marketingovým řízením tuto volbu ovlivnit. 

 

3  Stanovení hypotéz 

 Hypotézy byly stanoveny na základě předvýzkumu dané problematiky, pomocí 

studia literatury a publikovaných informací a na podkladě vlastních zkušeností 

s přijímacím řízením na základní škole. 

 Za základní hypotézu lze stanovit tvrzení, ţe při výběru základní školy pro své dítě 

nejvíce ovlivňuje zákonné zástupce blízkost bydliště (spádová oblast), tedy bezpečná 

dostupnost základní školy. Význam tohoto faktoru , který hraje klíčovou roli při volbě 

základní školy, bude pravděpodobně ještě znásoben v malém městě a v obci s malotřídní 

školou. Další hypotézy se týkají vzdělávací nabídky škol a jejich prezentace na veřejnosti. 

Lze předpokládat, ţe nedostatkem ţáků jsou nejvíce ohroţeny školy všeobecně zaměřené, 

bez nabídky rozšířené výuky některých předmětů. Jako významné kritérium pro volbu 

školy také předpokládám pověst a image školy. 

 

4  Použité metody 

 K zjišťování názorů zákonných zástupců ţáků jsem vyuţila dotazníkové šetření 

mezi vzorkem rodičů ţáků prvních tříd základních škol v hlavním městě, ve městě 

se dvěma základními školami a v obci s malotřídní školou. Výzkum jsem doplnila o názory 

rodičů předškoláků pěti mateřských škol v hlavním městě. S ohledem na co nejširší záběr  

 
4. Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 
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mého šetření jsem také oslovila zákonné zástupce dětí ze spádové oblasti naší školy, kteří 

vybrali v loňském školním roce pro vzdělávání svého dítěte jinou základní školu. Ke 

zjišťování postojů této části respondentů jsem vyuţila metodu řízeného rozhovoru. Při 

tvorbě dotazníků jsem pouţila převáţně uzavřené otázky, kdy respondenti vybírali 

odpověď ze souboru moţných alternativ. Otevřené otázky, ve kterých respondent 

formuluje odpověď sám, jsem nahradila otázkou se širokou škálou odpovědí (aţ 11 

moţných variant). Otevřenou otázku jsem poloţila jen ke zjišťování preferencí, týkajících 

se internetové prezentace školy. K průzkumu faktorů ovlivňující výběr základní školy jsem 

zvolila anonymní formu dotazníků, u kterých se domnívám, ţe respondenti odpovídají 

otevřeněji.  
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II.   Teoretická část 

 V teoretické části jsou na podkladě studia literatury a publikovaných informací 

shrnuty některé vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují rozvoj škol a školského systému. 

 

5  Školství z pohledu sociální geografie 

 Z geografického hlediska lze školství chápat jako součást sociálně geografického 

systému. Školství je systém pracující s určitou věkovou skupinou populace a základní 

technickou infrastrukturou, do které patří v první řadě školní budovy a dále ostatní 

související zařízení. Vzhledem k tomu, ţe samotný systém školství je z velké míry 

ovlivňován mnoha prvky, které do něj nepatří (například dopravní dostupnost školy, nová 

bytová výstavba atd.), je nutné ho chápat jako součást většího systému obsluţného 

(sociálně geografického) (5). V mnoha případech se nejedná o pouhé ovlivňování systému 

školství, ale o jeho existenční závislost na souvisejících okolnostech. Právě v dnešní době 

stále klesající počet narozených dětí a tím i budoucích ţáků má největší vliv na změny 

v organizaci systému školství, přesněji v síti škol (6, s. 7). 

 Pro školství je důleţitá dostupnost čili vzdálenost od potencionálních zákazníků, 

v tomto případě ţáků. Existuje zde tedy silná vazba na rozmístění obyvatelstva. Po roce 

1989 se síť škol všech stupňů stala hustší, protoţe vznikalo mnoho nových škol, i kdyţ 

počet ţáků klesal.  

 Územní samosprávu ve školství vykonávají obec a kraj (7, § 177. ods. 1). Obec je 

povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého 

pobytu na jejím území (7, § 178, ods. 1). Pravidla pro vymezení školského obvodu spádové 

školy upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v § 178 (7). Vymezené spádové 

obvody by měly především zohledňovat geografickou dostupnost povinného vzdělávání. 

Základní vzdělávání v základní škole má 9 ročníků. V místech, kde nejsou podmínky pro 

zřízení všech 9 ročníků , lze zřídit základní školu, která nemá všechny ročníky (7, § 46). 

V malých obcích tak byly zřizovány tzv. neúplně organizované školy, zpravidla jen 

s prvním stupněm. Dalším způsobem, jak zvýšit geografickou dostupnost základních škol,  

 
5.  Bičík, I. O školství trochu jinak (aneb školství jako součást sociálně geografického   

     systému území). Praha: Orbis Pistus I., Geografické rozhledy 2002, 11, č. 4 

6.  Spurná, P. Optimalizace sítě základních škol.(ročníková práce), Praha: Přírodovědecká 

     Fakulta UK, 2004 

7.  Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

     a jiném vzdělávání (školský zákon).Sbírka zákonů, částka 190, ročník 2004 
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bylo zakládání škol malotřídních, tedy takových , kde jsou v jedné třídě vyučováni ţáci 

více ročníků. 

 

 

5. 1  Působení demografického vývoje na vzdělávací systém 

 

 Demografické podmínky významně ovlivňují vzdělávací systém země či oblasti 

jak kvantitativně, tak kvalitativně ( 8, s. 44). 

 V současné době probíhá dlouhodobý a trvalý pokles populační křivky, 

v souvislosti s kterým se stále sniţuje naplněnost základních a mateřských škol. (9, s. 2).  

 Nynějším způsobem financování ve školství, tzv. normativní metodou, je na kraje 

a obce vytvářen ekonomický tlak, aby optimalizovaly síť škol. O optimalizaci uvaţují 

zastupitelé tehdy, pokud mají jimi zřizované školy problém naplnit třídy. Zápisy budoucích 

prvňáčků se tak často proměňují v konkurenční boj. Především školy ve velkých městech, 

kde je více základních škol, se snaţí různými způsoby přilákat rodiče a jejich děti. Zvou je 

k návštěvám, pořádají sportovní a kulturní akce pro veřejnost a děti z MŠ, nabízejí 

rozšířenou výuku některých předmětů nebo zájmové krouţky. Přestoţe se domnívám, ţe 

většina rodičů si vybírá školu pro své potomky zejména podle vzdálenosti od místa 

bydliště, právě ve městě, kde mají v okolí více škol, si volí tu, která nejvíce splňuje jejich 

poţadavky. 

 V důsledku udělení právní subjektivity se výrazně zvýšily nároky na ředitele škol. 

Ředitel školy musí zvládnout dovednosti strategického řízení a plánování, vytvářet 

rozpočet školy, zajišťovat rozvoj školy, garantovat proces učení a mnoho dalších 

povinností, souvisejících s vedením vzdělávací instituce. Pokud se vedení školy rozhoduje 

o zásadních otázkách rozvoje školy, mělo by znát i mnoţství ţáků, kteří budou 

v nejbliţších letech potenciálními zákazníky školy. Při strategickém plánování musí ředitel 

školy brát v úvahu i fakt, ţe stavy ţáků klesají nejen z důvodů populačních, ale i odchodem 

ţáků pátých a sedmých  ročníků základních škol na víceletá gymnázia. V průměru přechází     

13 % ţáků 5. ročníků a  4-5 % ţáků 7. ročníků (9, s. 49). 

 V následující kapitole jsem se pokusila o stručnou charakteristiku 

demografického vývoje v posledních pěti letech v České republice, hlavním městě Praha a  

  

8.   Průcha, J.,Walterová, E., Mareš, J., Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. 

      ISBN 80-7178-029-4 

9. OVK MČ Praha 10. Optimalizace sítě základních a mateřských škol zřizovaných   

m.č. Praha 10. Praha: 2003 
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především v městské části Praha 10, ve které působím jako zástupkyně ředitelky základní 

školy.  

 Praha je územním celkem s nejniţším zastoupením dětí v obyvatelstvu, úroveň 

plodnosti je zde ve srovnání s ostatními kraji dlouhodobě sníţená (10). Charakteristiku 

demografického vývoje jsem zaměřila na údaje o věkové skupině ţáků mateřských a 

základních škol, které jsou pro mou studii aktuální, protoţe jsou potencionálními 

zákazníky základních škol. 

 

5. 1. 1  Celková charakteristika populačního vývoje v České republice 

 Populační vývoj v České republice se po období prudkých změn z první poloviny 

90. let stabilizoval a v posledních letech probíhá bez výraznějších výkyvů a změn. 

 V roce 2004 zemřelo o 9,5 tisíce více osob neţ se narodilo, v roce 2005 byl rozdíl 

zemřelých a narozených 5,7 tisíc osob. V předchozích několika letech se úbytky 

přirozenou měnou pohybovaly kolem 15 – 20 tisíc osob ročně. Úbytky zaznamenané 

v roce 2004 i 2005 jsou od roku 1994 nejniţší. Příčinou byly zejména vyšší počty 

narozených dětí. V průběhu roku 2005 se v České republice narodilo 102,2 tisíce dětí, coţ 

bylo o 4,5 tisíce více neţ v roce předchozím a nejvíce od roku 1995 (11, s. 5). 

 Současné věkové sloţení obyvatel ČR je ovlivněno zejména prudkým poklesem 

porodnosti, který nastal v první polovině devadesátých let 20. století, následnou stagnací 

ročních počtů narozených a v posledních letech jejich, i kdyţ mírným, vzestupem (11, s.7). 

 Počet osob mladších 15 let se mezi roky 1990 a 2005 sníţil z 2,2 milionu na 1,5 

milionu. Podíl dětí v populaci se sníţil z 21,1 % v roce 1990 na 14,6 % v roce 2005  (11, 

s.8). Počty osob ve věku 0 – 14 let a jejich podíl v populaci jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1  

Počty osob ve věku 0 – 14 let a jejich procentuální zastoupení v populaci, 1990 – 2005 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

počet 0-14 (tis.) 2 194 1 893 1 664 1 622 1 590 1 554 1 527 1 501 

podíl 

v populaci 

(%) 

21,1 18,3 16,2 15,9 15,6 15,2 15,0 14,6 

 

 

 

        10.  ČSÚ. Školní statistická ročenka. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-250-1043-0 

        11.  ČSÚ. Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2005. č.j. 959/2006-3110 
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 Věkové sloţení obyvatelstva České republiky se liší v jednotlivých krajích. Podíl 

věkové skupiny 0 – 14 let v krajích ČR uvádí tabulka č.2. Nejvýrazněji se odlišuje hlavní 

město Praha.  Praha dlouhodobě patří mezi kraje s nejniţší úrovní plodnosti (11, s. 47). 

Dříve byl přirozený úbytek dlouhodobě vyrovnáván vysokým počtem přistěhovalých. 

V současné době se však z Prahy vystěhovává více obyvatel, neţ se přistěhuje. Nenaplněné 

kapacity praţských škol jsou tak často důsledkem probíhající migrace, kdy se převáţně 

mladé rodiny s dětmi stěhují do kvalitnějšího ţivotního prostředí v zázemí Prahy. 

 

Tabulka 2 

 Podíl věkové skupiny 0 – 14 let v populaci v krajích ČR (%), 31.12. 2005 

kraj 0 – 14 

(%) 

kraj 0 – 14  

(%) 

Hlavní město Praha 12,3 Královéhradecký 14,8 

Středočeský 14,9 Pardubický 15,3 

Jihočeský 14,9 Vysočina 15,4 

Plzeňský 14,3 Jihomoravský 14,4 

Karlovarský 15,2 Olomoucký 14,7 

Ústecký 15,7 Zlínský 14,7 

Liberecký 15,3 Moravskoslezský 15,0 

Česká republika 14,6   

 

 

5. 1. 2  Počty základních škol a jejich žáků v České republice, hlavním městě Praha a 

v městské části Praha 10 

 Vývoj počtu základních škol a jejich ţáků ve školních letech 2000/01 – 2005/06 

v České republice, hlavním městě Praha a v městské části Praha 10 je uveden v tabulce 3. 

Údaje, týkající se České republiky a hlavního města Praha,  byly převzaty z výročních 

zpráv MŠMT (12 – 16), počty, které se vztahují k městské části Praha 10, byly čerpány ze 

zprávy odboru vzdělávání a kultury městské části Praha 10 ve spolupráci s odborem správy 

školských a kulturních zařízení (9). Zdrojem dat za školní roky 2003/04 – 2005/06 byla 

internetová stránka městské části Praha 10 (17). 

 
9. OVK MČ Praha 10. Optimalizace sítě základních a mateřských škol zřizovaných   

m.č. Praha 10. Praha: 2003 
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Tabulka 3 

Počty ZŠ a jejich žáků ( v tisících), šk. rok 2000/01 – 2005/06 

území  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 úbytek 

Praha 

10 

ZŠ 16 16 16 16 14 14 2 

ţáci 6,867 6,545 6,255 6,158 5,933 5,352 1,515 

Hl. 

m. 

Praha 

ZŠ 236 234 230 229 219 215 21 

ţáci 101,853 98,538 94,452 93,302 85,584 81,246 20,607 

 

ČR 

ZŠ 4032 3999 3961 3870 3785 3741 291 

ţáci 1056,9 1027,8 994,1 998,7 917,7 881,7 175,2 

 

 Z údajů uvedených v tabulce č. 3 je patrné, ţe počet dětí ve věku povinné školní 

docházky neustále klesá v celé České republice. Dále lze z těchto informací odvodit, ţe 

počet ţáků se sniţuje rychleji neţ mnoţství rušených škol, z čehoţ vyplývá skutečnost, ţe 

stávající školy budou mít stále větší problém s naplněností tříd. V Praze 10 poklesl počet 

ţáků základních škol, které tato městská část zřizuje, od roku 1992 do roku 2006 z 8 759 

na 5 352, tedy o 3 407 a počet základních škol se sníţil ze 17 na 14 ( 9). 

 Z hlediska vzdělávací soustavy a jejích kapacitních potřeb jsou podstatné také 

demografické údaje o počtech dětí ve věku vstupu do jednotlivých úrovní vzdělávání 

(nástupní ročníky), coţ jsou v případě nástupu k povinné školní docházce ţáci mateřských 

škol. Tabulka č. 4 uvádí počty ţáků mateřských škol v České republice, hlavním městě 

Praha a v městské části Praha 10. 

 

 

 

 

 

 

9. OVK MČ Praha 10. Optimalizace sítě základních a mateřských škol zřizovaných   

m.č. Praha 10. Praha: 2003 

      11.   ČSÚ. Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2005. č.j. 959/2006-3110 

      12.   Společná odpovědnost, výroční zpráva MŠMT za rok 2001. Praha: MŠMT, 2002 

      13.   Ke společnosti znalostí, výroční zpráva MŠMT za rok 2002. Praha: MŠMT, 2003 

      14.   Na cestě k učící se společnosti, výroč. zpr. MŠMT za rok 2003. Praha: MŠMT, 2004 

      15.  Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru, výroční zpráva MŠMT za rok 2004. 

              Praha: MŠMT, 2005 

      16.   S novým školským zákonem, výroční zpráva MŠMT za rok 2005. Praha: MŠMT, 2006 

      17.   Městská část Praha 10. < http://www.praha10.cz/ >. 3.2. 2007 

http://www.praha10.cz/
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Tabulka 4 

Vývoj počtu žáků MŠ ( v tisících), šk. rok 2000/01 – 2005/06 

území  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 rozdíl 

Praha10 ţáci 2,068 2,052 2,032 2,098 2,137 2,162 +0,094 

Praha ţáci 26,710 26,404 26,660 27,226 27,646 27,787 +1,077 

ČR ţáci 279,8 276,4 278,9 280,5 280,5 278,5 -1,3 

 

 Jak je patrno z dat uvedených v tabulce č. 4, pokles počtu ţáků mateřských škol ve 

všech sledovaných územích se zastavil ve školním roce 2003/04. V hlavním městě Praha a 

její městské části Praha 10 byl zaznamenán dokonce přírůstek v řádu jednoho tisíce 

respektive jednoho sta ţáků. V porovnání s úbytkem ţáků základních škol v těchto 

lokalitách je však tento nárůst zanedbatelný a nepodstatný. V celorepublikovém měřítku 

ţáků mateřských škol nadále ubývá. 

 Na základě těchto faktografických údajů lze tedy předpokládat, ţe základní školy 

budou nuceny o své zákazníky nadále soutěţit a reagovat stále více na jejich přání, 

poţadavky a očekávání. 

 

6  Public relations 

 Získávání potenciálních zákazníků školy mohou ve velké míře ovlivnit aktivity 

školy v oblasti public relations. V následující kapitole stručně charakterizuji na základě 

studia literárních pramenů a vlastní zkušenosti  tuto část marketingu školy. 

 V překladu znamená public relations vztahy s veřejností, u nás jsou téţ uţívány 

výrazy práce s veřejností, komunikace s veřejností (8, s. 182). Public relations se zaměřuje 

na sledování a vyhodnocování postojů veřejnosti ke škole, na ovlivňování její činnosti tak, 

aby byla v souladu se zájmy zákazníků a na úsilí o získávání zájmu veřejnosti o vzdělávání 

v dané škole. Cílem vztahů s veřejností je vytváření příznivých představ o škole na 

veřejnosti, budování důvěryhodnosti školy a stimulování zájmu zákazníků o sluţby školy 

(4, s. 218). Veřejností jsou v tomto případě všichni zákazníci a partneři školy, ale i její 

zaměstnanci a sdělovací prostředky. Cílovou skupinou ve školství jsou rodiče, ţáci, 

 

4.  Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 

8.   Průcha, J.,Walterová, E., Mareš, J., Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4 
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absolventi školy, sponzoři, samosprávné orgány aj. (4, s. 48 – 61). 

 Public relations se tak stává nedílnou součástí marketingu školy. Vedení školy by 

mělo v  maximální  míře  vyuţívat  výhod a  specifik  školy, zvláštností  jejího programu a 

propagace úspěchů při práci se ţáky školy (8, s. 112). 

  Úspěch aktivit školy v oblasti public relations je však podmíněn dobrou kvalitou 

organizace a jejích výstupů. 

 Podle PaedDr. Zdeňka Sejčka (18) je veřejné mínění značně proměnlivá veličina a 

reaguje  velmi  rychle  na  změnu  obsahu  přicházejících informací.  Větší  vliv  na veřejné  

mínění mají informace negativního, překvapivého či dokonce skandálního rázu. Přesto se 

kaţdý, kdo pracuje v oblasti public relations, musí zajímat o veřejné mínění a pokud 

moţno aktivně ovlivňovat poskytování pro organizaci kladně vyznívajících informací. 

Účinnost nástrojů public relations školy je podmíněna zpětnou vazbou na její, na veřejnost 

zaměřenou činnost. Škola musí informace směrem od zákazníků k vzdělávací instituci 

aktivně získávat  (18, s. 4 – 5). 

 Mezi nástroje public relations lze pro potřeby prezentace školy a jejích činností 

vyuţít publikace v regionálních či obecních periodikách. Zveřejnit lze nabídku 

vzdělávacích programů, upozornění na plánované i proběhlé akce, příspěvky pedagogů i 

ţáků, připomínky jejích význačných absolventů apod. Zvláštní formou tištěných sdělení 

jsou plakáty, pouţívané k propagaci školních aktivit jako jsou výstavy, koncerty, 

akademie, besedy a jiné formy představení činností školy veřejnosti (18, s. 8 – 9). 

 Za velmi účinnou formu prezentace školy s minimálními náklady povaţuji vlastní 

webové stránky školy. 

 

7  Faktory ovlivňující volbu školy 

 Ţáci se stali pro školy zákazníky, o které je třeba se ucházet. Školy získávají ţáky 

na základě vlastního rozhodnutí ţáka, respektive rozhodnutí rodičů.  V individuální rovině 

má volba školy významné důsledky pro budoucnost dětí. Nalezení „správné školy“ je pro 

rodiče jednou z podmínek lepšího ţivotního startu jejich dětí (19, s. 12). 

 

4.  Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 

8.   Průcha, J.,Walterová, E., Mareš, J., Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4 

     18.  Sejček, Z. Účinnost a efektivita nástrojů public relations střední školy na malém městě, (závěrečná 

             práce), Praha: Pedagogická fakulta, ČŠM UK, 2003 

      19.  Škola jako předmět volby. Praha: ÚIV, 1995. ISBN 80-211-0233-0 
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 Moţnost výběru základní školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V § 36, odst. 5 

je uvedeno: „ţák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němţ má ţák místo trvalého pobytu 

(spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro ţáka jinou neţ spádovou školu (7). 

 Při oslovování potencionálních zákazníků je důleţité zvaţovat všechny faktory, 

které vedou k volbě příslušné školy. Volba základní školy bývá ztotoţňována s přáním a 

rozhodnutím rodičů. Domnívám  se  však, ţe  rodiče se při výběru základní školy často řídí  

přáním dítěte. Děti ovlivní především první dojem z návštěvy školy, její budova, výzdoba, 

setkání s učiteli a v mnohých případech je rozhodujícím faktorem skutečnost, zda se ve 

škole setkají se svými kamarády z mateřské školy nebo sousedství. 

 Rodiče se při výběru školy rozhodují na základě informací z tisku, ústního 

doporučení známých, prezentace školy na internetu a zajímají se také o vzdělávací 

program, celkové klima školy a polohu školy. S polohou školy souvisí i další faktor volby 

školy, kterým je velikost obce nebo města. Bydliště ţáka tak můţe hrát rozhodující roli 

v procesu rozhodování (4, s. 272 – 273). V menších městech a na venkově jsou moţnosti 

výběru většinou nedostatečné či vůbec ţádné. Problémy s dopravou dětí tuto volbu 

omezují. Volba vzdálenější školy je často spojena s mimořádnými náklady, nároky na čas 

rodičů a v některých případech i s potencionálním ohroţením dětí (19, s. 22 – 23). 

 V následující kapitole jsem se zaměřila na další vybrané faktory, které povaţuji za 

důleţité při výběru základní školy zákonnými zástupci ţáků. Při definování 

nejdůleţitějších kritérií pro volbu základní školy jsem vycházela z hypotézy, ţe při výběru 

školy pro své dítě nejvíce ovlivňuje zákonné zástupce dětí blízkost bydliště a vzdělávací 

nabídka školy. 

 

 

 

 

 

 

4.  Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 

7.  Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

     a jiném vzdělávání (školský zákon). Sbírka zákonů, částka 190, ročník 2004 

      19.  Škola jako předmět volby. Praha: ÚIV, 1995. ISBN 80-211-0233-0 
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7. 1  Nabídka vzdělávacího programu rozšířené výuky některých předmětů 

 Předpokládaný zvýšený zájem o nabídku rozšířené výuky některých předmětů budu 

dokumentovat na městské části Praha 10, která zřizuje 7 základních škol s rozšířenou 

výukou předmětů z celkového počtu 14 zřizovaných základních škol. Jedná se o základní 

školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, tělesné výchovy, 

cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dvou škol s rozšířenou výukou 

informatiky. V 50 % tedy management škol, zřizovaných touto městskou částí, zvolil jako 

strategii získávání ţáků a zajištění prosperity svých škol nabídku rozšířené výuky výše 

zmiňovaných předmětů. V následující tabulce č. 5 je uveden průměrný počet ţáků 

navštěvujících základní školy v městské části Praha 10 bez nabídky rozšířené výuky 

některých předmětů (9). 

 

Tabulka 5 

Přehled průměrného procentuálního zastoupení žáků navštěvujících základní školy 

bez nabídky rozšířené výuky předmětů, Praha 10, květen 2003 

 

podíl ţáků ze spádové 

oblasti (%) 

podíl ţáků z ostatních 

oblastí Prahy 10 (%) 

podíl ţáků z oblastí mimo 

Prahu 10 (%) 

66,5 30,1 3,4 

 

 Z údajů uvedených v tabulce č. 5 lze odvodit, ţe všeobecně zaměřené základní 

školy navštěvují většinou děti z jejich spádové oblasti. Poměrně vysoký podíl ţáků 

z ostatních spádových oblastí městské části Praha 10 můţe být zapříčiněn skutečností, ţe 

v některých případech spádová škola nemusí být školou nejbliţší a roli hraje také 

pravděpodobně nejbezpečnější dostupnost školy, kterou také vymezení spádové oblasti 

nemusí vţdy zohledňovat. 

 Pro porovnání údajů, týkajících se škol se všeobecným zaměřením a základních 

škol, které nabízejí rozšířenou výuku některých předmětů, je zařazena tabulka č. 6, ve které 

je sestaven přehled procentuálního počtu ţáků navštěvujících základní školy s nabídkou 

rozšířené výuky předmětů v městské části Praha 10 (9). 

 

 

9. OVK MČ Praha 10. Optimalizace sítě základních a mateřských škol zřizovaných   

m.č. Praha 10. Praha: 2003 
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Tabulka 6 

Přehled procentuálního zastoupení žáků podle spádových oblastí ve školách 

s rozšířenou výukou některých předmětů, městská část Praha 10, květen 2003 

 

rozšířená 

výuka  

- předmět 

podíl ţáků ze 

spádové oblasti 

(%) 

podíl ţáků z ostatních 

oblastí Prahy 10 (%) 

podíl ţáků 

z oblastí mimo 

Prahu 10 (%) 

Vv 60,4 39,4 0,2 

M + Př 50,8 46,3 2,9 

Inf. 86,8 11,2 2,0 

Hv 61,0 32,7 6,3 

Cizí jazyky 44,2 43,8 12,0 

Inf. 85,0 12,9 2,1 

Tv 20,3 43,3 36,4 

průměr 58,4 32,8 8,8 

 

Zdroj: OVK m.č. Praha 10 (9) 

Nejniţší podíl ze spádového obvodu má škola se sportovním zaměřením, kde podíl 

ţáků z jiných neţ spádových oblastí tvoří téměř 80 %. Tato škola je vyhledávána ţáky 

z celé Prahy a okolí. Naopak za překvapivé zjištění lze povaţovat, ţe školy zaměřené na 

informační a výpočetní techniku navštěvují převáţně děti z jejich spádových oblastí. Tyto 

školy nezískávají tolik „mimospádových ţáků“, jak by se v dnešní době očekávalo. Mezi 

další předměty, jejichţ výuku vyhledávají rodiče a ţáci ve větším neţ spádovém měřítku, 

patří cizí jazyky a matematika. 

 

7. 2  Blízkost bydliště 

Vycházím z předpokladu, ţe při rozhodování rodičů o výběru základní školy pro 

své potomky hraje důleţitou roli blízkost od jejich bydliště, přičemţ v mnoha případech 

nejbliţší škola nemusí být jejich spádovou. 

Počet potencionálních ţáků školy je tedy nejvíce ovlivněn poptávkou v jejich 

nejbliţším okolí. Škola je tak například ovlivněna hustotou zástavby,  věkovým sloţením 

 

          9.    OVK MČ Praha 10. Optimalizace sítě základních a mateřských škol zřizovaných  

   m.č. Praha 10. Praha: 2003 
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obyvatel a moţností nové bytové zástavby. Tyto okolnosti však vedení školy nemůţe 

ovlivnit. Management školy rovněţ nemůţe ovlivnit polohu školy vzhledem k ostatním 

základním školám. 

Působení geografické polohy školy je srovnatelné ve velkých i malých městech. 

 

7. 3  Image školy 

Mezi významné faktory, které ovlivňují volbu školy bezesporu patří také image 

školy. Image je moţno definovat „jako souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí 

ve vztahu k určitému objektu, např. škole“. Pro image je také důleţité to, ţe přes určité 

rysy stability a trvalosti ji lze ovlivnit. Image je tedy souhrn všech představ, poznatků a 

očekávání spojených s daným vzdělávacím subjektem, s učiteli nejen současnými, ale i 

bývalými, se studenty nejenom současnými, ale i absolventy (20, s. 6). 

Pro vzdělávací instituci je důleţité sledování toho, jak se na ni veřejnost dívá, jaké 

má o ní představy a jaké očekávání spojuje s realizací jejího vzdělávacího programu a 

dalšími sluţbami, které nabízí. Příznivá image školy má velký význam a je potřeba si 

v této souvislosti uvědomit, ţe image vzdělávacích zařízení bývá relativně stabilní a nelze 

ji rychle měnit změnou strategie vztahů s veřejností. Management škol musí počítat s tím, 

ţe lidé reagují na image školy a nemusí mít vţdy skutečnou představu o současné realitě 

v konkrétní škole (20,s. 8). 

Silné a slabé stránky můţe management školy zjistit například pouţitím SWOT 

analýzy mezi zákazníky školy. Rozbor pohledů jednotlivých skupin respondentů je 

důleţitý pro stanovení strategie a následnou komunikaci vůči cílové skupině. 

Zjišťování image školy je důleţité nejen pro analýzu současného stavu, ale i pro 

vytváření koncepce plánu pozitivní změny image nebo plánu pro udrţení příznivého 

trendu. To, jak školu vnímá veřejnost, je velmi dlouhodobá záleţitost, a to i přes případné 

pozitivní či negativní změny, které se na škole uskutečnily. 

Jednou z cest budování image školy je odlišení některých jejích znaků od toho, co 

nabízejí konkurenční školy. Škola se můţe odlišovat v nabídce vzdělávacích programů, 

velikostí, umístěním, vybavením nebo moţností aktivního trávení volného času (4, s. 147 – 

148). 

 
      20.   Eger, L., Egerová, D., Image školy. Liberec: Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2000 

              ISBN 80-7083-440-4 

4. Světlík, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 



 25 

V předcházejících kapitolách uţ byly zmiňovány faktory, které škola můţe svým 

marketingovým přístupem ovlivnit a které změnit nemůţe nebo jen velmi obtíţně. Z výše 

citovaných znaků je to například velikost a umístění školy. 
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III.  Pilotní výzkum 

 

8  Projekt Mapa školy 

 Pro účely pilotního výzkumu jsem vyuţila výsledky dotazníkového šetření Mapa 

školy, které probíhalo na základních školách od 26.9. do 6.11. 2006. Projekt Mapa školy 

pro základní školy, který realizovala společnost Scio, je zaměřen na vzájemné vztahy, 

postoje, názory a přání na výuku, vzdělávání, prostředí školy a také na představy o dalším 

zaměření školy. Cílem tohoto projektu bylo zmapování názorů a postojů všech aktérů 

školy. Respondenty při tomto šetření byli ţáci, rodiče, učitelé a ředitelé škol. Výsledky 

projektu Mapa školy jsou shrnuty v Souhrnné zprávě pro základní školy školní rok 

2006/2007 (21).  

 Součástí dotazníku pro rodiče byla i otázka: Podle čeho jste se především 

rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje? Rodiče měli vybrat z následující 

nabídky maximálně dva faktory, které pro ně byly při výběru školy rozhodující. 

 Neměli jsme v podstatě jinou volbu 

 Pověst školy, doporučení jiných rodičů 

 Úspěšnost ţáků při přechodu na střední školy 

 Mnoţství a rozsah volitelných předmětů 

 Vzdálenost od bydliště, aby dítě nemuselo dojíţdět příliš daleko 

 Vlastní zkušenost (např. sourozenec) 

 Dojem z osobní návštěvy školy 

 Zaměření školy nebo některých tříd 

 Známý ředitel, učitel 

 Rozsah nabídky volnočasových aktivit 

 Do školy chodí kamarád dítěte 

 Bylo nám to v podstatě jedno 

 Nelze posoudit 

 Jiný důvod 

 Návratnost rodičovských dotazníků byla naší škole 76 %. Dotazníky se vracely od 

respondentů správě vyplněné. Lze tedy usuzovat, ţe byly pro rodiče srozumitelné a bez 

připomínek. Proto jsem některé z výše uvedených moţností výběru školy uplatnila při   

 
21. Souhrnná zpráva Mapa školy. Praha: Scio, 2006 
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sestavení dotazníku, který jsem pouţila ve výzkumné části své bakalářské práce. 

 Pro účely mé bakalářské práce jsem dále pracovala jen se skupinou respondentů 

z řad rodičů a ředitelů škol. 

 V tabulce č. 7 je uveden počet zapojených škol a počet respondentů z řad rodičů a 

ředitelů škol. Tabulka č. 8 uvádí počty zapojených škol podle typu školy.   

 

Tabulka 7 

Počty zapojených škol a respondentů do projektu Mapa školy, podzim 2006 

 ZŠ rodiče ředitelé 

počet 142 28 384 142 

Zdroj: Scio, 2006 

 

Tabulka 8 

Počty zapojených škol podle typu školy 

Typ školy počet 

ZŠ 1. – 9.r. 122 

ZŠ 1. stupeň, 

samostatné ročníky 

4 

malotřídky 16 

celkem 142 

 

 

8. 1  Problém nedostatku žáků 

 Vliv konkurenčního prostředí se nejvíce projevuje poklesem ţáků v některých 

školách, případně v konkrétních ročnících. Školy se s tím setkávají buď v podobě 

problémů naplnit první třídu, nebo v pozdějším přestupu ţáků na jiné školy. Nejvýrazněji 

se tento trend projevuje v odlivu ţáků na výběrové školy a víceletá gymnázia po 2., 5. a 7. 

třídě. Setkáváme se se situací, kdy jsou ředitelé nuceni slučovat třídy, coţ rodiče nesou 

s nelibostí. Někdy i z těchto důvodů přestoupí jejich dítě na jinou školu. 

 Z dotazníků, které v rámci tohoto šetření vyplňovali ředitelé základních škol, 

vyplývá, ţe problém naplnit první třídu se výrazně projevuje u škol, které mají pouze 1. 

stupeň. Čtyřicet procent ředitelů těchto škol konstatuje, ţe jim ţáci většinou chybí. Stejný  

problém má 20 % škol s oběma stupni. 
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Přijímání nových žáků
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Graf č. 1 dokládá situaci v přijímání nových ţáků v jednotlivých typech škol (zdroj: 

Souhrnná zpráva, Scio, 2006, s. 11). 

 

 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 2  Výběr školy 

 Otázka směrovaná na rodiče: „Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru 

školy, kterou vaše dítě navštěvuje?“ měla školám poskytnout informaci o tom, které 

aspekty při výběru školy hrají u rodičů důleţitou roli. Procentuální zastoupení jednotlivých 

odpovědí je uvedeno v grafu č. 2 (zdroj: Souhrnná zpráva, Scio, 2006, s. 19). 

Podle výsledků tohoto šetření, které jsou uvedeny v grafu č. 2, hraje pro většinu  

rodičů důleţitou roli vzdálenost školy od bydliště, aby dítě nemuselo dojíţdět příliš daleko 

(více neţ polovina odpovědí respondentů), vlastní zkušenost se školou či pověst školy a 

doporučení jiných rodičů. Za nevýznamný faktor při výběru školy lze povaţovat rozsah 

nabídky volnočasových aktivit a mnoţství volitelných předmětů. 

 Z výsledků zaznamenaných v grafu č. 2 je také patrno, ţe moţnost „bylo nám to 

v podstatě jedno“ vybralo zanedbatelné mnoţství rodičů a lze tady usuzovat, ţe výběrem 

základní školy pro své dítě se zákonní zástupci ţáků zabývají a některé z nabízených 

faktorů hrají pro ně rozhodující roli. 
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Výběr školy
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1- neměli jsme v podstatě jinou volbu 8-   rozsah nabídky volnočasových aktivit  

2- vzdálenost od bydliště  9-    mnoţství a rozsah volitelných předmětů  

3- pověst školy, doporučení jiných rodičů                    10-  zaměření školy (sport, jazyky) 

4- vlastní zkušenost  (např. sourozenec) 11-  do školy chodí kamarád dítěte 

5- známý ředitel, pedagog 12-  bylo nám to v podstatě jedno 

6- úspěšnost ţáků při přechodu na SŠ 13-  jiný důvod 

       7-    dojem z osobní návštěvy školy 14-   nelze posoudit 
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IV.  Výzkumná část 

 

9  Výběr tématu 

 Kaţdoročně  před  zápisem  ţáků  do  prvních  tříd  hledá   vedení  škol odpovědi 

na následující otázky. Udělali jsme vše pro to, aby rodiče o nás věděli? Jaké je povědomí 

veřejnosti o naší škole? Spolupracovali jsme dostatečně s mateřskými školami v okolí naší 

základní školy? Nabízíme pro rodiče přitaţlivý vzdělávací program? Přijde dostatek ţáků, 

abychom mohli otevřít potřebný počet prvních tříd a zajistíme tak zaměstnání pro všechny 

naše učitele i s odpovídajícím mnoţstvím finančních prostředků na jejich ohodnocení? 

 Při hledání odpovědí na tyto otázky je zřejmé, jak je důleţité znát priority rodičů 

při výběru základní školy pro své děti. 

 

10  Cíl výzkumného šetření 

 Při určování hlavního cíle mého výzkumného šetření jsem vycházela z výsledku 

pilotního průzkumu, z kterého lze usuzovat, ţe výběru základní školy přikládají rodiče 

důleţitost a ţe většina z nich vybírá základní školu pro své dítě z minimálně dvou 

zvaţovaných škol. 

 Hlavním záměrem mé bakalářské práce bylo tedy monitorování faktorů, které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují zákonné zástupce ţáků při výběru základní školy a 

zjištění do jaké míry můţe škola svým marketingovým řízením tuto volbu ovlivnit. 

 

11  Metody výzkumného šetření a výběr respondentů 

 K zjišťování názorů zákonných zástupců jsem vyuţila dotazníkové šetření mezi 

vzorkem rodičů ţáků prvních tříd základních škol v hlavním městě Praha, ve městě 

se dvěma základními školami a v obci s malotřídní školou. Formu dotazníkového 

průzkumu jsem doplnila metodou řízeného rozhovoru, který jsem pouţila k oslovení části 

zákonných zástupců dětí ze spádové oblasti naší školy, kteří v loňském školním roce 

vybrali pro vzdělávání svého dítěte jinou základní školu. Vzhledem k faktu, ţe 

potencionálními zákazníky základních škol jsou především rodiče a jejich děti 

z mateřských  škol,  rozšířila  jsem výzkum o názory rodičů  předškoláků  pěti  mateřských  

škol v hlavním městě. Vycházela jsem z předpokladu, ţe tuto skupinu respondentů můţe 

škola svým marketingovým řízení nejvíce ovlivnit. 
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 Při tvorbě dotazníků (22, 23) jsem pouţila převáţně uzavřené otázky, kdy 

respondenti vybírali odpověď ze souboru moţných alternativ. Otevřené otázky, ve kterých 

respondent formuluje odpověď sám, jsem nahradila otázkou se širokou škálou odpovědí 

(aţ 11 moţných variant). Otevřenou otázku jsem poloţila jen ke zjišťování preferencí, 

týkajících se internetové prezentace školy.  

 K průzkumu faktorů ovlivňujících výběr základní školy jsem zvolila anonymní 

formu dotazníků, u kterých se domnívám, ţe respondenti odpovídají otevřeněji. 

 Zmiňované dotazníky jsou přílohou této práce. 

Dotazník pro rodiče 1. popř. 2. tříd ZŠ -  příloha č. 1 

Dotazník pro rodiče předškoláků z mateřských škol -  příloha č. 2 

 

12  Stanovení hypotéz 

 Hypotézy byly stanoveny na základě předvýzkumu dané problematiky, pomocí 

studia literatury a publikovaných informací, na podkladě výsledků pilotního průzkumu a 

s přihlédnutí k vlastním zkušenostem s přijímacím řízením na základní škole. 

 

12. 1  Hypotézy 

1. Ve městě s více základními školami rodiče vybírají minimálně ze dvou škol. 

2. Výběr základní školy nejvíce ovlivňuje blízkost bydliště, tedy bezpečná dostupnost 

školy. 

3. Vliv blízkosti základní školy bydlišti nabývá ještě většího významu v malém městě 

a v obci s malotřídní školou. 

4. Nedostatkem ţáků jsou nejvíce ohroţeny školy všeobecně zaměřené bez nabídky 

rozšířené výuky některého z vyučovacích předmětů. 

5. Pověst a image školy hraje důleţitou roli při výběru školy. 

 

 

 

 

 

 
22.  Taufmannová, S., dotazník: Faktory ovlivňující výběr základní školy u zákonných zástupců žáků  

       1. tříd   ZŠ. Praha: 2006 

23. Taufmannová, S., dotazník: Faktory ovlivňující výběr základní školy u zákonných zástupců 

předškoláků z MŠ. Praha: 2007 
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13  Zpracování a vyhodnocení výsledků výzkumu 

 

13. 1  Počty vyhodnocovaných dotazníků a jejich návratnost  

 Návratnost rodičovských dotazníků podle zkoumaných lokalit uvádí tabulka č. 9. 

Dotazníky rodičům pěti mateřských škol byly rozdány pouze v hlavním městě Praha. 

 V tabulce č. 10 jsou zachyceny počty vyhodnocovaných dotazníků v jednotlivých 

typech škol a zvolených lokalitách.  

 

Tabulka 9 

Návratnost dotazníků ( v %) 

typ školy hl. město Praha (%) město se 2 ZŠ (%) obec s malotřídní 

školou (%) 

základní školy 84 74 96 

mateřské školy 62 - - 

 

Tabulka 10 

Počty vyhodnocovaných dotazníků 

 hl. město Praha město se 2 ZŠ obec s malotřídní 

školou 
celkem 

základní školy 78 50 26 154 

mateřské školy 74 - - 74 

celkem 152 50 26 228 

 

 Pro doplnění komplexnosti informací o uskutečněném výzkumu jsou v následující 

tabulce předloţeny  počty základních a mateřských škol, ze kterých se zákonní zástupci 

ţáků zapojili do tohoto šetření.  

 

Tabulka 11 

Počty zúčastněných základních a mateřských škol 

 hl. město Praha město se 2 ZŠ obec s malotřídní 

školou 

celkem 

základní školy 2 1 1 4 

mateřské školy 5 - - 5 

celkem 7 1 1 9 
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Podíl respondentů z řad rodičů základních škol 

podle lokalit

51%
32%

17% hl. město Praha 

město s 2 ZŠ

obec s malotřídní

školou

Graf  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 znázorňuje, v jakém poměru se zúčastnili respondenti z řad rodičů základních 

škol v hlavním městě Praha, v městě se dvěma základními školami a v obci s malotřídní 

školou. 

 

13. 2  Použití metody řízeného rozhovoru 

 Při telefonickém rozhovoru byla rodičům poloţena otázka: „Proč jste zvolili pro 

plnění povinné školní docházky vašeho dítěte základní školu, která není spádovou školou 

podle Vašeho trvalého bydliště?“ Touto formou šetření byli osloveni 4 respondenti. Názory 

zbývající části zákonných zástupců dětí ze spádové oblasti naší školy, kteří v loňském roce 

vybrali pro vzdělávání svého dítěte jinou základní školu, byly zjišťovány dotazníkovou 

metodou na příslušné základní škole. Ve všech případech byly rozhodujícím faktorem 

volby školy blízkost bydliště a bezpečná dostupnost školy. Ve třech případech nebyla 

spádová škola školou nejbliţší a v jednom případě nebyla aktuální adresa bydliště místem 

trvalého pobytu. 

 

13. 3  Výběr základní školy z několika zvažovaných škol 

 V úvodních otázkách dotazníku odpovídali respondenti na otázky: Před zápisem 

Vašeho dítěte do základní školy jste volili (budete volit) z několika škol a pakliţe ano, 

z kolika škol? Výsledky této části průzkumu jsou uvedeny v tabulkách č. 12 a č.13. 
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Výběr z více škol
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Tabulka 12 

Volba mezi více základními školami (v %) 

 

lokalita 

 

typ školy 

výběr z více škol (%) 

ano ne 

 

hlavní město 

ZŠ 49 51 

MŠ 46 54 

město se 2 ZŠ ZŠ 26 74 

obec 

s malotřídní 

školou 

 

ZŠ 

 

19 

 

81 

celkem  36 64 

 

Z údajů v tabulce č. 12 je patrno, ţe více neţ polovina zúčastněných rodičů ve všech 

lokalitách nevybírá z několika základních škol. Tato tendence stoupá od rodičů v hlavním 

městě k rodičům v obci s malotřídní školou, kde nevolí školu více neţ 80 % ze vzorku 

zákonných zástupců ţáků. 

Porovnání stanoviska rodičů k výběru základní školy dokresluje graf č. 4. 

 

 

Graf 4 
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Tabulka 13 

Počet zvažovaných škol u respondentů, kteří odpověděli ano na otázku, zda zvažovali 

(budou zvažovat) výběr z několika základních škol (v %) 

 

lokalita 

 

typ školy 

počet zvaţovaných škol (%) 

2 3 více 

 

hlavní město 

ZŠ 66 29 5 

MŠ 53 35 12 

město se 2 ZŠ ZŠ 85 15 0 

obec 

s malotřídní 

školou 

 

ZŠ 

 

100 

 

0 

 

0 

celkem  65,5 28 6,5 

 

 Většina respondentů průzkumu vybírá základní školu pro své dítě pouze ze dvou 

zvaţovaných škol a tato tendence opět významně stoupá od hlavního města k obci 

s malotřídní školou, kde všichni oslovení rodiče vybírají jen za dvou základních škol. 

 

 

13. 4  Výběr školy pomocí její internetové prezentace 

 Uţ v teoretické části byla zmiňována moţnost ovlivnění rodičovské veřejnosti 

pomocí prezentace školy na internetu. Cílem této části výzkumu bylo zmapovat mnoţství 

rodičů, kteří mají běţně přístup na internet a zda tento faktor hraje významnou roli 

v získávání potencionálních zákazníků škol, popř. jaké jsou jejich preference u internetové 

prezentace škol. V tabulce č. 14 jsou shrnuty výsledky části průzkumu, která se týkala 

moţnosti připojení k internetu. 

 

Tabulka 14 

Možnosti přístupu na internet (v %) 

 

lokalita 

moţnosti připojení k internetu 

ano (%) ne (%) 

hlavní město 89 11 

město se 2 ZŠ 80 20 

obec s malotřídní školou 42 58 

celkem 81,6 18,4 



 36 

Tabulka č. 15 uvádí podíl respondentů s moţností připojení k internetu, kteří si prohlíţeli 

internetové stránky zvolené školy. 

 

Tabulka 15 

Podíl respondentů , kteří si prohlíželi webové stránky zvolené základní školy ( v %) 

 

lokalita 

prohlíţení www. stránek zvolené školy 

ano (%) ne (%) 

hlavní město 64 36 

město se 2 ZŠ 75 25 

obec s malotřídní školou 18 82 

celkem 64 36 

 

 Nejmenší moţnost ovlivnit internetovou prezentací volbu rodičů přichází v úvahu  

u zvolené malotřídní školy, kde 58 % zákonných zástupců nemá příleţitost připojit se 

k internetu a prohlédnout si webové stránky škol a z 11 rodičů, kteří tuto moţnost mají, si 

webové stránky školy prohlíţeli pouze 2. V hlavním městě a ve městě se dvěma 

základními školami sice je připojení k internetu výrazně častější, ale i zde účastníci šetření 

tuto příleţitost k seznámení se se zvolenou školou nevyuţívají v plné míře. Ze 152 

oslovených rodičů v Praze má moţnost připojení 135 a jen 87 z nich vyuţilo internetu při 

rozhodování o výběru základní školy pro své dítě. 

 

13. 4. 1  Zpracování webových stránek školy 

 V této části průzkumu se mohli respondenti v otevřené otázce vyjádřit ke 

zpracování webových stránek škol, uvést, co je nejvíce zajímá a ovlivňuje při prohlíţení 

internetové prezentace škol. 

Nejčastěji uváděné preference: 

 nabídka zájmových krouţků a mimoškolních aktivit 

 aktuálnost a komplexnost informací 

 přehlednost stránek 

 grafika – důraz na pozitivní a optimistické ladění 

 vzdělávací program 

 fotogalerie školy a pořádaných akcí 
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13. 5  Faktor velikosti školy 

 Cílem této části šetření bylo zjistit, zda velikost školy (počet ţáků) má vliv na 

rozhodování rodičů při výběru základní školy pro své dítě. Výsledky tohoto úseku 

výzkumu jsou shrnuty v tabulce č. 16. 

 

Tabulka 16 

Preference velikosti školy (v %) 

 

lokalita 

preference velikosti školy (%) 

do 100 ţáků do 400 ţáků nad 400 ţáků velikost 

nerozhoduje 

hlavní město 8,5 23 2 66,5 

město se 2 ZŠ 4 32 4 60 

obec s malotřídní 

školou 

31 0 0 69 

celkem 10 22,4 2,2 65,4 

 

 Z výsledků uvedených v tabulce č. 16 vyplývá, ţe více neţ 60 % vzorku rodičů ve 

všech zkoumaných lokalitách nepovaţuje velikost školy za rozhodující faktor při volbě 

základní školy. Velké školy s počtem ţáků nad 400 však preferuje jen 2 % zákonných 

zástupců  zapojených do výzkumného šetření. 

 

13. 6  Faktory ovlivňující rodiče při výběru základní školy pro své dítě 

 V této části průzkumu měli rodiče ohodnotit podle stupnice 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

(1 – nejméně, 5 – nejvíce) následující okolnosti, které mají vliv na jejich volbu ZŠ. 

1. blízkost bydliště 

2. do školy chodí starší sourozenec 

3. přání dítěte 

4. prezentace školy na internetu (webové stránky školy) 

5. pověst školy, doporučení jiných rodičů 

6. doporučení učitelky z mateřské školy 

7. akce pořádané základní školou pro děti z mateřských škol 

8. nabídka zájmových krouţků 

9. velikost školy 

10. rozšířená výuka některých předmětů 
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 V tabulce č. 17 je uvedeno procentuální zastoupení nejdůleţitějších faktorů 

ovlivňujících výběr základní školy, tedy faktorů, které rodiče ohodnotili stupněm 5 podle 

zkoumaných lokalit. Respondenti měli moţnost nejvyšším stupněm ohodnotit více faktorů, 

proto součet je vyšší neţ 100 %.  

 Ve všech zkoumaných lokalitách, tedy v hlavním městě, ve městě se dvěma 

základními školami i v obci s malotřídní školou se jeví nejdůleţitějším faktorem, který 

ovlivňuje volbu školy, blízkost bydliště. Toto kritérium nabývá ještě většího významu 

v obci s malotřídní školou. V této obci se 88,5 % dotázaných rodičů rozhoduje podle 

vzdálenosti základní školy od bydliště. 

 Ve  městech,  kde je  moţný  výběr  ze dvou  a více škol, 43 % zúčastněných rodičů  

( hlavní město), resp. 34 % (město se 2 ZŠ) zohledňuje při výběru školy také pověst 

zvaţovaných škol nebo doporučení jiných rodičů a 26 % z nich zajímá přání dítěte. Třetinu 

všech respondentů rovněţ zajímá nabídka zájmových krouţků v základní škole. 

 

Tabulka 17 

Podíl rodičů s hodnocením stupněm 5 u jednotlivých faktorů volby školy (v %) 

 

Faktor volby školy 

lokalita  

Celkem 

(%) 
hlavní 

město 

město se  

2 ZŠ 

obec 

s malotř. š. 

blízkost bydliště 50,7 66 88,5 58 

do školy chodí starší sourozenec 29 32 19 28,5 

přání dítěte 25,7 26 23 25 

prezentace školy na internetu 4,6 14 0 9 

pověst školy, doporučení rodičů 42,8 34 4 36 

doporučení učitelky MŠ 19 14 0 16 

akce pořádané pro děti z MŠ 10 8 0 8 

nabídka zájmových krouţků 37,5 24 27 33 

velikost školy 11 24 8 13,5 

rozšířená výuka předmětů 31 16 0 24 
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Nejdůležitější kritéria při výběru školy
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 Vzdálenost bydliště ţáků od školy nemůţe vedení školy nijak ovlivnit. Můţe však 

svým přístupem k zákazníkům a pěstováním určité kultury školy ovlivnit pověst školy. 

Změna pověsti školy je však dlouhodobá záleţitost. Ovlivnitelná základní školou je také 

nabídka zájmových krouţků.  

 Tabulka č. 18 uvádí procentuální podíl rodičů s hodnocením 1 u jednotlivých 

faktorů volby školy, tedy faktorů, které oslovení zákonní zástupci při zvaţování mezi více 

školami zohledňují nejméně. 
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Tabulka 18 

Podíl rodičů s hodnocením stupněm 1 u jednotlivých faktorů volby školy (v %) 

 

Faktor volby školy 

lokalita  

Celkem 

(%) 
hlavní 

město 

město se  

2 ZŠ 

obec 

s malotř. š. 

blízkost bydliště 8,5 10 11,5 9 

do školy chodí starší sourozenec 31,6 32 34,6 32 

přání dítěte 12,5 26 11,5 15 

prezentace školy na internetu 19 22 50 23 

pověst školy, doporučení rodičů 9,2 8 27 11 

doporučení učitelky MŠ 22 40 38 28 

akce pořádané pro děti z MŠ 25,7 44 31 30 

nabídka zájmových krouţků 9 14 15,4 11 

velikost školy 19 16 42 21 

rozšířená výuka předmětů 15 12 19,2 15 

 

 Z údajů uvedených v tabulce č. 18 je patrno, ţe nejmenší vliv na rozhodnutí 

zákonných zástupců ohledně výběru základní školy pro své dítě má přítomnost staršího 

sourozence ve zvolené škole. Tato skutečnost můţe být však způsobena faktem, ţe řada 

dětí staršího sourozence nemá. Tento aspekt nebyl dotazníkovým šetřením ověřován.  

 Ve srovnání s hlavním městem se téměř dvojnásobný počet dotázaných rodičů 

z ostatních lokalit neřídí doporučením učitelky z mateřské školy a trojnásobný počet ze 

vzorku rodičů z obce s malotřídní školou neovlivňuje pověst školy a doporučení jiných 

rodičů. Tyto výsledky jsou s největší pravděpodobností způsobeny omezenou moţností 

výběru mezi základními školami v těchto lokalitách. 

 Polovinu oslovených rodičů z obce s malotřídní školou neovlivňuje při výběru 

školy pro své dítě internetová prezentace základní školy, coţ je zapříčiněno pravděpodobně 

tím, ţe pouze 42 % z nich má přístup na internet (kapitola 13.3, tabulka č. 14, strana 30).  

 Také ve srovnání s hlavním městem a městem se dvěma ZŠ více neţ dvojnásobný 

počet rodičů z obce s malotřídní školou neovlivňuje velikost školy. 
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Nejméně důležitá kritéria při výběru školy
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Výsledky zaznamenané v tabulce č. 18 dokládá graf č. 6: Nejméně důleţitá kritéria při 

výběru základní školy. 
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13. 6. 1   Hodnocení důležitosti faktorů, které ovlivňují volbu základní školy 

 V následujících tabulkách č. 19 – 22 jsou uvedena hodnocení vybraných faktorů, 

které nejvíce ovlivňují u rodičů, kteří se zúčastnili šetření, výběr základní školy. Na 

základě výsledků uvedených v předcházející kapitole byly k analýze vybrány tyto faktory: 

- blízkost školy bydlišti 

- pověst  školy a doporučení jiných rodičů 

- nabídka zájmových krouţků 

- rozšířená výuka některých předmětů 

Respondenti z řad rodičů hodnotili jednotlivé faktory podle stupnice 1 – 2 – 3 – 4 – 5, kde  

1 – nejméně a  5 – nejvíce. 
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Tabulka 19 

Vliv blízkosti ZŠ bydlišti na výběr školy (v %) 

 

lokalita 

Hodnocení důleţitosti blízkosti ZŠ bydlišti 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

hl. město 8,5 4,7 12,2 20,9 50,7 4 

město se 2 ZŠ 10 2 4,2 14,6 66 4,2 

obec s malotřídkou 11,5 0 0 0 88,5 4,5 

celkem 9 3,6 9 17,2 58 4,1 

 

 

Tabulka 20 

Vliv pověsti školy a doporučení jiných rodičů (v %) 

 

lokalita 

Hodnocení vlivu pověsti školy a doporučení jiných rodičů 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

hl. město 9,2 9,2 18,4 20,4 42,8 3,8 

město se 2 ZŠ 8 14 30 14 34 3,5 

obec s malotřídkou 27 34,5 23 11,5 4 2,3 

celkem 11 13,1 21,5 18 36,4 3,6 

 

 

 

Tabulka 21 

Vliv nabídky zájmových kroužků na výběr školy (v %) 

 

lokalita 

Hodnocení důleţitosti nabídky zájmových krouţků 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

hl. město 9 11,2 21,1 21,1 37,5 3,7 

město se 2 ZŠ 14 12 38 12 24 3,2 

obec s malotřídkou 15,4 19,2 23,1 15,4 27 3,2 

celkem 11 12,3 25 18,5 33 3,5 
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Vliv blízkosti bydliště na výběr školy
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Tabulka 22 

Vliv nabídky rozšířené výuky některých předmětů na volbu školy (v %) 

 

lokalita 

Hodnocení důleţitosti nabídky rozšířené výuky předmětů 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

hl. město 15 7,9 24,3 21,7 31 3,5 

město se 2 ZŠ 12 14 42 16 16 3,1 

obec s malotřídkou 19,2 42,3 34,6 3,8 0 2,2 

celkem 15 13,2 29,4 18,4 24 3,2 

 

 Výsledky hodnocení důleţitosti a ovlivnění při výběru základní školy blízkostí 

bydliště, pověstí školy, nabídky zájmových krouţků a rozšířené výuky některých předmětů 

(tabulky č. 19 – 22) jsou znázorněny v grafech č. 7 – 10. 

 

Graf 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z tabulky č. 19 a grafu č. 7 je patrné, ţe pro více neţ polovinu všech oslovených 

rodičů, bez ohledu na zkoumanou lokalitu, je nejdůleţitějším kritériem při výběru základní 

školy blízkost bydliště škole, tedy bezpečná dostupnost školy. Nejvíce blízkost bydliště 

ovlivňuje rodiče při volbě základní školy v obci s malotřídní školou, kde 88,5 % všech 

respondentů povaţuje tento faktor za nejdůleţitější. 
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Vliv pověsti  školy a doporučení jiných rodičů
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Vliv nabídky zájmových kroužků na výběr školy
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 Preference faktoru pověsti školy a doporučení jiných rodičů klesá s moţností volby 

mezi více školami, tedy od hlavního města k obci s malotřídní školou. Přesto i v hlavním 

městě, kde je poměrně rozsáhlá moţnost výběru mezi více základními školami, není toto 

kritérium pro dotázané rodiče nejdůleţitější, avšak vzhledem k podílu hodnocení stupněm 

4 a 5 (63,2 % rodičů), nemůţe vedení školy a její zaměstnanci tuto okolnost podceňovat. 

 

Graf  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vliv nabídky školy ohledně zájmových krouţků hraje nejdůleţitější roli pro vzorek 

rodičů z hlavního města, kde součet hodnocení 4 a 5 je 58,6 %. Tato skutečnost souvisí 
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Vliv nabídky rozšířené výuky některých předmětů 
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s největší pravděpodobností s velkým časovým vytíţením rodičů a s prostředím hlavního 

města, kde zákonní zástupci cítí větší potřebu organizovaného volného času dětí neţ 

v malém městě nebo v obci s malotřídní školou. 

 

Graf  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Největší vliv nabídky rozšířené výuky některých předmětů je moţné vysledovat při 

výběru mezi školami v hlavním městě a naopak toto kritérium lze povaţovat za 

bezvýznamné ve vybrané obci s malotřídní školou. Tento fakt jistě souvisí s prioritním 

poţadavkem na bezpečnou dostupnost zvaţovaných škol. 

 

13. 6. 2  Pořadí preferencí v jednotlivých lokalitách 

 V následujících tabulkách a grafech je uvedeno pořadí rozhodujících faktorů, které 

ovlivňují výběr základní školy podle jejich průměrného hodnocení zákonnými zástupci 

ţáků v jednotlivých zkoumaných lokalitách. Výsledky v tabulkách potvrzují, ţe 

nejdůleţitějším faktorem, který ovlivňuje oslovené rodiče při výběru základní školy pro 

své dítě ve všech zkoumaných lokalitách, je blízkost bydliště. Pořadí preferencí 

jednotlivých kritérií je shodné v hlavním městě a ve městě se dvěma základními školami, 

tedy ve městech s moţností výběru alespoň mezi dvěma školami.  

 Průměrné hodnocení v hlavním městě u všech analyzovaných faktorů, vyjma 

kritéria blízkosti bydliště, je vyšší neţ v ostatních lokalitách, coţ potvrzuje úvodní 

výsledky výzkumu, ţe největší počet rodičů, kteří vybírají z více škol, pochází právě 

z hlavního města. 
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Tabulka 23 

Hlavní město – pořadí preferencí (v %) 

 

faktor 

Hodnocení vlivu faktorů na výběr školy 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

blízkost bydliště 8,5 4,7 12,2 20,9 50,7 4 

pověst školy a 

doporučení rodičů 

9,2 9,2 18,4 20,4 42,8 3,8 

nabídka zájmových 

krouţků 

9 11,2 21,1 21,1 37,5 3,7 

rozšířená výuka 

předmětů 

15 7,9 24,3 21,7 31 3,5 

 

Tabulka 24  

Město se dvěma základními školami – pořadí preferencí (v %) 

 

faktor 

Hodnocení vlivu faktorů na výběr školy 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

blízkost bydliště 10 2 4,2 14,6 66 4,2 

pověst školy a 

doporučení rodičů 

8 14 30 14 34 3,5 

nabídka zájmových 

krouţků 

14 12 38 12 24 3,2 

rozšířená výuka 

předmětů 

12 14 42 16 16 3,1 

 

Tabulka 25 

Obec s malotřídní školou – pořadí preferencí (v %) 

 

faktor 

Hodnocení vlivu faktorů na výběr školy 

1 2 3 4 5 průměrné 

hodnocení 

blízkost bydliště 11,5 0 0 0 88,5 4,5 

nabídka zájmových 

krouţků 

15,4 19,2 23,1 15,4 27 3,2 

pověst školy a 

doporučení rodičů 

27 34,5 23 11,5 4 2,3 

rozšířená výuka 

předmětů 

19,2 42,3 34,6 3,8 0 2,2 
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Průměrné hodnocení kritérií výběru školy
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 Graf č. 11 doplňuje výsledky výzkumu preferencí zákonných zástupců při výběru 

základní školy. V porovnání s celkovým průměrným hodnocením zvolených faktorů se 

hodnocení respondentů z města se dvěma základními školami a z obce s malotřídní školou 

pohybuje v pásmu podprůměru a hodnocení rodičů z hlavního města v oblasti 

nadprůměrného hodnocení. Výjimku tvoří faktor blízkosti bydliště, kde je tomu naopak. 

 

13. 7  Nabídka rozšířené výuky některých předmětů 

 Cílem této závěrečné části průzkumného šetření bylo zjistit nejvyhledávanější 

vyučovací předmět, u kterého rodiče poţadují rozšířenou výuku, tedy předmět, který se 

vyučuje s větší hodinovou dotací neţ na základních školách bez rozšířené výuky některého 

z předmětů daných osnovami vzdělávacích programů. Pro doplnění informací je nutno 

dodat, ţe ani jedna ze zapojených základních škol zatím nevyučuje podle školního 

vzdělávacího programu. 

 Prostřednictvím dotazníku byla rodičům poloţena otázka: „V případě, ţe vybíráte 

školu poskytující rozšířenou výuku některých předmětů, zaškrtněte, který předmět 

upřednostňujete“. Respondenti vybírali z 6 nabízených předmětů (cizí jazyky, matematika, 
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Podíl rodičů, kteří vyhledávají rozšířenou 

výuku předmětů 
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hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a výpočetní technika) a měli 

moţnost zaškrtnout více variant. Procentuální zastoupení rodičů z jednotlivých lokalit, 

kteří vyhledávají rozšířenou výuku některého z nabízených vyučovacích předmětů je 

uvedeno v tabulce č. 26 a doplněno grafem č. 12. 

 

Tabulka 26 

Podíl rodičů vyhledávajících rozšířenou výuku předmětů podle zvolených lokalit (%) 

lokalita typ školy podíl rodičů 

 

Hl. město 

ZŠ - úplná 63 

MŠ 88 

Město se 2 ZŠ ZŠ – úplná 52 

Obec s malotřídní školou ZŠ - malotřídní 46 

 

Graf 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z celkového počtu 228 respondentů tuto otázku zodpovědělo 152 rodičů, tj. 67 %. 

Nejmenší podíl rodičů odpovídajících v této části průzkumu pochází z obce s malotřídní 

školou. V této zkoumané lokalitě činil podíl rodičů vyhledávajících rozšířenou výuku 

předmětů 46 %. Největší podíl naopak tvořila část rodičů předškoláků z pěti praţských 

mateřských, kde vyhledává rozšířenou výuku některého z nabízených vyučovacích 

předmětů 88 % respondentů.  

 Do systému šetření byly zařazeny dvě praţské základní školy nabízející rozšířenou 

výuku matematiky a hudební výchovy. 
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13. 7. 1  Preferované vyučovací předměty 

 V tabulce 27 jsou u jednotlivých vyučovacích předmětů uvedeny procentuální 

podíly rodičů vyhledávajících daný předmět. 

 

Tabulka 27 

Preference vyučovacích předmětů (v %) 

lokalita typ školy cizí 

jazyky 

M Hv Tv Vv výpočetní 

technika 

 

hl. město 

ZŠ - úplná 71 16 39 20 14 26,5 

MŠ 92 12 20 28 17 43 

město se 2 ZŠ ZŠ - úplná 85 0 15 27 11,5 31 

obec s malotř. 

školou 

ZŠ - malotř. 66,7 25 8 0 16,7 41,7 

celkem 9 82 12,5 24 23 15 35,5 

 

Součty preferencí jsou vyšší neţ 100 %, protoţe jednotliví respondenti mohli vybírat více 

nabízených moţností. 

 Nejvyhledávanějším vyučovacím předmětem, u kterého oslovení rodiče očekávají 

zvýšenou hodinovou dotaci, je ve všech zkoumaných lokalitách cizí jazyk. Není-li však 

v blízkosti bydliště základní škola, která poskytuje rozšířenou výuku cizích jazyků, opět 

volí rodiče nejdostupnější školu. Tento předpoklad je dokumentován výsledky průzkumu 

na praţské základní škole s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, 

kde 85 % respondentů z řad rodičů ţáků prvních tříd poţaduje výuku cizích jazyků a jen 

necelá třetina z nich (31 %) uvedla v preferencích i matematiku. 

 

Tabulka 28 

Podíl vyhledávaných vyučovacích předmětů na ZŠ s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů (v %) 

Cizí jazyky M Hv Tv Vv Inf. 

85 31 8 27 19 46 

 

 Jiný poměr preferencí vyšel v šetření u základní školy, která nabízí rozšířenou 

výuku hudební výchovy. Rodiče ţáků prvních tříd této školy skutečně v 74 % 
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upřednostňují zvýšenou hodinovou dotaci Hv a v 57 % i cizích jazyků. Lze tedy 

předpokládat, ţe tuto školu vyhledávají rodiče ţáků mimořádně hudebně nadaných a 

s hlubokým zájmem o hudbu. 

 

Tabulka 29 

Podíl vyhledávaných vyučovacích předmětů na ZŠ s rozšířenou výukou hudební 

výchovy (v %) 

Cizí jazyky M Hv Tv Vv Inf. 

57 0 74 13 9 4 
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14  Shrnutí výsledků výzkumného šetření 

 Hlavním záměrem výzkumného šetření bylo monitorování faktorů, které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují zákonné zástupce ţáků při výběru základní školy, 

zejména v počátku plnění povinné školní docházky. Dalším cílem tohoto průzkumu bylo 

zjistit, zda tuto volbu můţe management školy svým marketingovým řízením ovlivnit. 

 K průzkumu názorů respondentů byly pouţity anonymní dotazníky a metoda 

řízeného rozhovoru mezi rodiči ţáků prvních tříd základních škol a předškoláků 

z mateřských škol. Jako zkoumané lokality byly zvoleny hlavní město, malé město se 

dvěma základními školami a obec s malotřídní školou. Celkem se tohoto šetření zúčastnilo 

228 respondentů  ze čtyř základních a z pěti mateřských škol (dotazníková metoda) a 4 

respondenti z dvou praţských základních škol (řízený rozhovor). 

 Průzkumné šetření, omezené v rozsahu daným počtem respondentů a zvolených 

lokalit, prokázalo, ţe více neţ polovina oslovených rodičů ve všech zkoumaných lokalitách 

nevybírá z několika základních škol. Tato tendence stoupá od rodičů v hlavním městě 

k respondentům v obci s malotřídní školou, kde nevolí školu více neţ 80 % vzorku 

zákonných zástupců ţáků. Většina dotázaných rodičů, kteří zvaţují volbu základní školy, 

vybírá pouze ze dvou škol. 

 Cílem další části průzkumu mezi výše uvedeným vzorkem rodičů bylo zmapování 

moţnosti  přístupu respondentů na internet a zjištění, zda tento faktor hraje významnou roli 

v získávání potencionálních zákazníků škol. Nejmenší moţnost ovlivnit internetovou 

prezentací výběr školy přichází v úvahu u malotřídní školy, kde 58 % dotázaných rodičů 

nemá moţnost prohlédnout si webové stránky školy a z 11 rodičů, kteří tuto moţnost mají, 

si webové stránky školy prohlíţeli pouze 2 účastníci průzkumu. Ani v ostatních lokalitách 

tuto příleţitost k seznámení se se zvolenou školou nevyuţívají respondenti v plné míře. Ze 

152 oslovených rodičů v Praze má moţnost připojení k internetu 135 a jen 87 z nich 

vyuţilo internet při rozhodování o výběru základní školy pro své dítě. U internetové 

prezentace nejvíce dotázané rodiče zajímá aktuálnost informací, přehlednost stránek a 

grafika, u které kladou důraz na pozitivní a optimistické ladění. 

 Z názorů a stanovisek respondentů dále vyplynulo, ţe více neţ 65 % oslovených 

rodičů nepovaţuje velikost školy (celkový počet ţáků školy) za rozhodující faktor při 

volbě základní školy. 

 V hlavní  části  dotazníkového  šetření mohli  respondenti  ohodnotit 10 nabízených 

okolností, které  mají  vliv na jejich volbu  základní školy, popř. napsat jiný důvod, který je 
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nejvíce  ovlivňuje  při  výběru  školy. Oslovení  rodiče  prováděli hodnocení podle stupnice  

1 – 2 – 3 – 4 – 5,  kde 1 je stupeň pro nejmenší a 5 pro největší vliv.  

 V hlavním městě, kde je největší moţnost výběru mezi základními školami, 

ovlivňuje dotázané zákonné zástupce ţáků nejvýrazněji blízkost bydliště, pověst školy a 

doporučení jiných rodičů, nabídka zájmových krouţků a také vyhledávají ve větší míře 

rozšířenou výuku některých předmětů. 

 Z výsledků tohoto šetření je patrné, ţe pro více neţ polovinu všech oslovených 

rodičů, bez ohledu na zkoumanou lokalitu, je nejdůleţitějším kritériem při výběru základní 

školy blízkost bydliště, tedy její bezpečná dostupnost. Nejvíce blízkost školy bydlišti 

ovlivňuje vzorek rodičů z obce s malotřídní školou, kde 88 % všech respondentů povaţuje 

tento faktor za nejdůleţitější. Toto zjištění je v souladu s publikovanými informacemi (19, 

s. 22 – 23), kde je uváděno: „V menších městech a na venkově jsou moţnosti výběru školy 

většinou nedostatečné či vůbec ţádné. Problémy s dopravou dětí tuto volbu omezují. Volba 

vzdálenější školy je často spojena s mimořádnými náklady, nároky na čas rodičů a 

v některých případech i s potencionálním ohroţením dětí.“ 

 Ve  městech,  kde  je  moţný  výběr  ze  dvou  a  více škol, 43 % dotázaných rodičů  

( hlavní město), respektive 34 % ( město se 2 ZŠ) zohledňuje při výběru školy také pověst 

zvaţovaných škol nebo doporučení jiných rodičů. Preference faktoru pověsti školy a 

doporučení jiných rodičů klesá s moţností volby mezi více školami, tedy od hlavního 

města k obci s malotřídní školou. Přesto i v hlavním městě není toto kritérium pro dotázané 

rodiče nejdůleţitějším. Vzhledem k podílu hodnocení stupněm 4 a 5 (63,2 % vzorku 

rodičů) nemůţe však management školy a její zaměstnanci tuto okolnost podceňovat. 

 Vliv nabídky zájmových krouţků hraje nejvýznamnější roli pro respondenty 

z hlavního města, kde podíl hodnocení stupněm 4 a 5 je 58,6 %. Tato skutečnost souvisí 

pravděpodobně s velkým časovým vytíţením rodičů a s prostředím velkoměsta, kde 

zákonní zástupci cítí větší potřebu organizovaného volného času dětí neţ v malém městě 

nebo v obci s malotřídní školou. 

 Závěrečná část průzkumného šetření byla věnována monitorování preferencí 

rozšířené výuky některých vyučovacích předmětů. Cílem této části výzkumu bylo zjistit 

nejvyhledávanější vyučovací předmět, u kterého rodiče poţadují zvýšenou hodinovou  

 

      19.  Škola jako předmět volby. Praha: ÚIV, 1995. ISBN 80-211-0233-0 
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dotaci. Největší podíl rodičů vyhledávajících rozšířenou výuku některých předmětů tvořila 

část rodičů předškoláků z pěti praţských mateřských škol (88 %). Nejčastěji uváděným 

vyučovacím předmětem, u kterého oslovení rodiče očekávají zvýšenou hodinovou dotaci, 

je ve všech zvolených lokalitách cizí jazyk a na druhém místě byl v preferencích uváděn 

vyučovací předmět výpočetní technika. Respondenti těmito preferencemi vyjádřili 

důleţitost aktivních znalostí cizích jazyků a informační a komunikační technologie 

v současné společnosti. 

 

14. 1  Zhodnocení výsledků průzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám 

 

Hypotéza č. 1: Ve městě s více školami rodiče vybírají minimálně ze dvou škol. 

 Tato hypotéza nebyla daným průzkumem jednoznačně potvrzena. Ani v jedné 

zvolené lokalitě podíl rodičů, kteří vybírali z více základních škol, nedosáhl hodnoty 50 %. 

Největší část zákonných zástupců, kteří se zúčastnili šetření a odpověděli kladně na otázku, 

zda volili mezi více školami, pochází z hlavního města, kde 49 % u rodičů ze základních 

škol a 46 % respondentů z mateřských škol uvedlo, ţe vybírali z více základních škol. 

 

Hypotéza č. 2: Výběr základní školy nejvíce ovlivňuje blízkost bydliště, tedy bezpečná 

dostupnost školy. 

 Výsledky šetření mezi zvoleným vzorkem respondentů tento předpoklad potvrdily. 

Ve všech zkoumaných lokalitách, tedy v hlavním městě, ve městě se dvěma základními 

školami i v obci s malotřídní školou se jeví faktor blízkosti školy bydlišti jako 

nejdůleţitějším kritériem při výběru základní školy. Stupeň 5 (nejvyšší hodnocení) zvolilo 

v hlavním městě 51 %, ve městě se dvěma ZŠ 66 % a v obci s malotřídní školou 88,5 % 

dotázaných rodičů. Údaje z dotazníkového průzkumu potvrdily i výsledky , které 

vyplynuly z řízeného  rozhovoru, ve kterém 100 % oslovených zákonných zástupců 

vybralo školu podle blízkosti bydliště. Tyto výsledky zároveň potvrzují hypotézu č. 3, ve 

které se předpokládá, ţe vliv blízkosti základní školy bydlišti dítěte nabývá ještě většího 

významu v malém městě a v obci s malotřídní školou. 

 

Hypotéza č. 4: Nedostatkem ţáků jsou nejvíce ohroţeny školy všeobecně zaměřené bez 

nabídky rozšířené výuky některého z vyučovacích předmětů. 
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 Nejvyšší podíl účastníků šetření, kteří vyhledávají zvýšenou hodinovou dotaci 

některého z vyučovacích předmětů, pochází z hlavního města. V Praze tuto formu výuky 

vyhledává 63 % respondentů z řad rodičů ţáků základních škol a 88 % zákonných zástupců 

předškoláků z mateřských škol. Vzhledem k tomu, ţe právě tato skupina rodičů tvoří 

potencionální zákazníky škol, lze tento výsledek povaţovat za velmi důleţitý. Také 

v malém městě s moţností výběru mezi dvěma školami více neţ polovina oslovených 

rodičů upřednostňuje rozšířenou výuku některých vyučovacích předmětů. Nejmenší podíl 

respondentů odpovídajících v této části průzkumu pochází z obce s malotřídní školou. 

V této lokalitě činil podíl rodičů vyhledávajících rozšířenou výuku předmětů 46 %, coţ 

nepochybně souvisí s jejich prioritním poţadavkem na blízkost školy bydlišti dítěte. 

 Tyto výsledky tedy potvrzují hypotézu, ţe je-li ve městě moţnost volby mezi více 

školami, vybírají tito respondenti školu, která nabízí rozšířenou výuku některého 

z vyučovacích předmětů. 

 Oslovení rodiče vyhledávají pro své děti především zvýšenou hodinovou dotaci 

cizích jazyků. 

 

Hypotéza č. 5: Pověst a image školy hraje důleţitou roli při výběru školy. 

 Ve městech s moţností výběru mezi více školami, tedy v hlavním městě a ve městě 

s dvěma základními školami uváděli respondenti toto kritérium volby školy jako druhé 

nejdůleţitější. V Praze činil podíl nejvyššího hodnocení (stupeň 4 a 5) 63,2 % a v rozsahu 

celého  průzkumu 54,4 % oslovených rodičů hodnotilo vliv pověsti školy stupněm 4 a 5. 

 Pověst školy lze, na základě výsledků tohoto šetření, zařadit mezi významné 

faktory, které ovlivňují výběr základní školy zákonnými zástupci ţáků. 
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V.  Závěr 

 Sniţování populační křivky vede k růstu soutěţe mezi jednotlivými školami. 

V důsledku demografického vývoje mají některé školy problémy se získáváním ţáků a 

finančních prostředků pro další rozvoj školy. Školy si konkurují zejména v přijímání ţáků 

v potřebném mnoţství, v získávání kvalitních pedagogů a ve vytvoření kladného 

hodnocení veřejnosti. 

 Školy musí proto poskytovat vzdělávací nabídku, která je v souladu s potřebami 

všech partnerů školy. Management školy by měl ovlivňovat činnosti školy tak, aby byla ve 

shodě se zájmy zákazníků a usilovat o získání zájmu veřejnosti o vzdělávání v dané škole. 

 Počet potencionálních ţáků škol je nejvíce ovlivněn poptávkou v jejich nejbliţším 

okolí. Škola je tak ovlivněna okolnostmi, které vedení školy změnit nemůţe. Mezi tyto 

faktory patří například hustota zástavby, věkové sloţení obyvatel, moţnost nové bytové 

zástavby, dopravní dostupnost a poloha školy vzhledem k ostatním základním školám. 

 Management školy by však měl v maximální míře vyuţívat zvláštností jejího 

vzdělávacího programu a propagace  úspěchů při práci se ţáky školy. Pověst školy patří 

mezi významné faktory, které ovlivňují veřejnost při hodnocení školy a při výběru školy 

pro vzdělávání svých dětí. Pozitivní image školy lze posílit zejména vytvořením atmosféry 

otevřené spolupráce se zákazníky a partnery školy, budováním kvalitního odborně 

zdatného pedagogického sboru a propagací školních aktivit jako jsou výstavy, koncerty, 

akademie, besedy a jiné formy představení činností školy veřejnosti. 

 Další z moţných variant budování image školy je odlišení některých jejích znaků 

od toho, co nabízejí konkurenční školy. Vzdělávací instituce se můţe odlišit v nabídce 

vzdělávacích programů, vybavením nebo moţností aktivního trávení volného času dětí. 

 Výše uvedené faktory volby základní školy zákonnými zástupci můţe vedení školy 

svým marketingovým řízením ovlivnit. Průzkumné šetření svými výsledky v  rozsahu této 

bakalářské práce  prokázalo naléhavost a oprávněnost tohoto tvrzení. 
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Přílohy 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1:  Dotazník pro rodiče ţáků 1. popř. 2. tříd základních škol: 

Faktory ovlivňující výběr základní školy u zákonných  zástupců žáků 1. tříd   ZŠ 

Příloha č. 2: Dotazník pro rodiče předškoláků z mateřských škol: 

Faktory ovlivňující výběr základní školy u zákonných  zástupců předškoláků z MŠ 
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Příloha č. 1 

Dotazník pro bakalářskou práci : 

 

Faktory ovlivňující výběr základní školy u zákonných zástupců žáků 1. tříd ZŠ 

 

Váţení rodiče, 

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Studuji na Univerzitě Karlově v Praze 

Pedagogickou fakultu, obor Školský management a touto cestou Vás prosím o vyplnění 

dotazníku, který je součástí mé závěrečné bakalářské práce. 

Cílem mého šetření je monitorování faktorů, které u rodičů rozhodují při výběru základní 

školy pro své dítě a moţností jejich ovlivnění základní školou. 

Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou vyuţity pouze ke zpracování 

výzkumné části mé bakalářské práce. 

 

Mnohokrát děkuji za čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Ing. Sylva Taufmannová 

Základní škola 

Jakutská 2/1210 

Praha 10 

e-mail:  taufmannova@seznam.cz 

 

Vybranou odpověď označte kříţkem. 

1. Moje dítě se vzdělává v základní škole: 

 v hlavním městě            ve střediskové obci               v obci s malotřídní školou 

 jiná varianta – vypište: …………………………………………. 

2. Škola, kterou moje dítě navštěvuje je: 

 plně organizovaná (1. + 2. stupeň) 

 škola se samostatnými třídami 1. stupně 

 malotřídní škola (třídy sloţené z více ročníků) 

3. Před zápisem Vašeho dítěte do základní školy jste volili z několika škol. 

 ano                  ne 

4. Jestliže jste na předcházející otázku odpověděli ano, vyberte počet ZŠ, které 

jste zvažovali: 

 2                  3                více 

5. Bydlíte ve spádové oblasti základní školy, kterou navštěvuje Vaše dítě? 

 ano                  ne 

6. Máte přístup na internet? 

 ano                 ne 

7. Prohlíželi jste si webové stránky základní školy, kterou jste vybrali pro své 

dítě? 

 ano                 ne 

mailto:taufmannova@seznam.cz
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      8.   Co Vás při prohlížení www. stránek ZŠ nejvíce zajímá a ovlivňuje? Prosím 

vypište:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. Co Vás jako rodiče ovlivnilo při výběru základní školy pro Vaše dítě? 

Následující moţnosti ohodnoťte podle stupnice:   1 – 2 – 3 – 4 – 5         

  1 – nejméně, 5 – nejvíce  (vybraný stupeň hodnocení zaškrtněte) 

Blízkost bydliště 1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Do školy chodí starší sourozenec  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Přání Vašeho dítěte  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Prezentace školy na internetu  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

 (webové stránky školy) 

Pověst školy, doporučení jiných rodičů 1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Doporučení učitelky z MŠ  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Akce pořádané základní školou pro děti z MŠ 1 – 2 – 3 – 4 – 5   

Nabídka zájmových krouţků  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Velikost školy  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Rozšířená výuka některých předmětů  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Jiné faktory – prosím vypište  

…………………………………………………………………………………………….. 

10. Podle velikosti školy upřednostňujete: 

 školu s počtem ţáků do 100 

 školu s počtem ţáků do 400 

 školu s počtem ţáků nad 400 

 velikost školy nerozhoduje 

11. V případě, že jste vybírali školu poskytující rozšířenou výuku některých 

předmětů, zaškrtněte, který předmět upřednostňujete. 

 

 cizí jazyky  hudební výchovu  výtvarnou výchovu 

 matematiku  tělesnou výchovu  výpočetní techniku 

 

Ještě jednou děkuji za ochotu a věřte, ţe jste mi vyplněním dotazníku pomohli a ţe si toho 

velice váţím. 

 

V Praze 29.11. 2006   Sylva Taufmannová 
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Příloha č. 2 

Dotazník pro bakalářskou práci : 

 

Faktory ovlivňující výběr základní školy u zákonných zástupců předškoláků z MŠ 

 

Váţení rodiče, 

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Studuji na Univerzitě Karlově v Praze 

Pedagogickou fakultu, obor Školský management a touto cestou Vás prosím o vyplnění 

dotazníku, který je součástí mé závěrečné bakalářské práce. 

Cílem mého šetření je monitorování faktorů, které u rodičů rozhodují při výběru základní 

školy pro své dítě a moţností jejich ovlivnění základní školou. 

Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou vyuţity pouze ke zpracování 

výzkumné části mé bakalářské práce. 

 

Mnohokrát děkuji za čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

Ing. Sylva Taufmannová 

Základní škola 

Jakutská 2/1210 

Praha 10 

e-mail:  taufmannova@seznam.cz 

 

Vybranou odpověď označte kříţkem. 

1. Před zápisem Vašeho dítěte do základní školy budete volit z několika 

základních škol. 

 ano                  ne 

 

2. Jestliže jste na předcházející otázku odpověděli ano, vyberte počet ZŠ, které 

budete zvažovat: 

 2                  3                více 

 

3. Máte přístup na internet? 

 ano                   ne 

 

4. Prohlížíte si webové stránky základních škol, z kterých vybíráte pro své dítě? 

 ano                   ne 

 

      5.   Co Vás při prohlížení www. stránek ZŠ nejvíce zajímá a ovlivňuje? Prosím 

vypište:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:taufmannova@seznam.cz
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6. Co Vás jako rodiče ovlivňuje při výběru základní školy pro Vaše dítě? 

Následující moţnosti ohodnoťte podle stupnice:   1 – 2 – 3 – 4 – 5         

  1 – nejméně, 5 – nejvíce  (vybraný stupeň hodnocení zaškrtněte) 

Blízkost bydliště 1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Do školy chodí starší sourozenec  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Přání Vašeho dítěte  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Prezentace školy na internetu  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

 (webové stránky školy) 

Pověst školy, doporučení jiných rodičů 1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Doporučení učitelky z MŠ  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Akce pořádané základní školou pro děti z MŠ 1 – 2 – 3 – 4 – 5   

Nabídka zájmových krouţků  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Velikost školy  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Rozšířená výuka některých předmětů  1 – 2 – 3 – 4 – 5    

Jiné faktory – prosím vypište  

…………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Podle velikosti školy upřednostňujete: 

 školu s počtem ţáků do 100 

 školu s počtem ţáků do 400 

 školu s počtem ţáků nad 400 

 velikost školy nerozhoduje 

 

8. V případě, že vybíráte školu poskytující rozšířenou výuku některých 

předmětů, zaškrtněte, který předmět upřednostňujete. 

 

 cizí jazyky  hudební výchovu  výtvarnou výchovu 

 matematiku  tělesnou výchovu  výpočetní techniku 

 

Ještě jednou děkuji za ochotu a věřte, ţe jste mi vyplněním dotazníku pomohli a ţe si toho 

velice váţím. 

 

Sylva Taufmannová 

V Praze 7.1. 2007 
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