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Resumé

Vedení škol si uvědomuje změny ve společnosti a prostředí, ve kterém se 

nachází. Tyto změny mohou ovlivnit existenci a rozvoj škol. Management škol si 

klade mnoho cílů v rámci svého strategického plánování.

Jedním z cílů každé školy je získat dostatečné množství klientů, zákazníků. Pro 

splnění tohoto cíle musí management školy hledat efektivní nástroje.

Součástí  práce  je  analýza  nástrojů,  využívaných  ve  strategii  získávání  nových 

klientů a porovnání s představami a požadavky ze strany klientů, jejich zákonných 

zástupců. Podkladem se stalo dotazníkové šetření u dvou skupin respondentů ve 

Středočeském kraji.

Cílem práce je zjištěné skutečnosti využít při tvorbě strategického plánu nebo jeho 

zefektivnění v dané oblasti a poskytnout jej managementům mateřských škol.

Summary

The  school  administration  has  become  aware  of  the  social  and 

enviromental  changes  in  which  it  has  recently  occured.  These  changes  may 

influence the existence and development of schools. The school managment has 

assigned many targets within its strategical planning.

One of  the targets of  each school  is  to  acquire a sufficient  number of  clients, 

customers. The school managment must search for effecient tools to accomplish 

these targets.

The part of my bachelor thesis is devoted to the analysis of the tools that are used 

in the strategy of  new clients  recruitment  in comparison with  the ideas and 

requirements of the clients and their legal representatives. 

The  examination  via  questionnaire  within  two  groups  of  respondents  from the 

region of Central Bohemia has become the groundwork of my bachelor thesis.

The aim of  my bachelor thesis is the application of the established facts within the 

strategical  plan  creation  or  increase  in  its  efficiency  in  given  domain  and  its 

bestowment to the nursery school managment.
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1 ÚVOD

„Žáci a studenti jsou hlavními zákazníky – klienty školy. Hlavním posláním 

školy  je  efektivním způsobem uspokojovat  potřeby vzdělávání  a  výchovy  žáků 

a studentů.“ 1 Vedle žáků, studentů a klientů jednotlivých škol to jsou právě jejich 

rodiče  (zákonní  zástupci),  kteří  jsou  zejména  u  klientů  v předškolním  věku 

považováni  za  partnery,  respektive  zákazníky  školy.  Jsou  to  oni,  kteří  hledají 

kvalitní  školu  pro  své  dítě,  neboť  mají  zájem,  aby  bylo  spokojené,  šťastné, 

vzdělané a  kvalitně  připravené  pro  budoucí  život.  Taková  vzdělávací  instituce, 

která by splňovala tyto požadavky zákazníků, se označuje za efektivní školu, v níž 

pracuje  dobrý  management.  Tento  management  si  uvědomuje,  že  doba,  kdy 

vedení školy bylo  jedno, kolik klientů bude přijímat,  je pryč.  Takové školy byly 

v rámci  optimalizace  zrušeny  nebo  sloučeny  pod  jiná  školská  zařízení.  Škola 

nesmí lpět na tradičních přístupech ke klientovi a ignorovat změny ve společnosti, 

ekonomice,  sociálním  prostředí,  neboť  tyto  přístupy  vedou  k její  stagnaci 

a nevydrží v konkurenčním prostředí. Pokud bude management pracovat v určité 

setrvačnosti,  která  je  charakteristická  i v dnešní  době  pro  řadu  škol,  a  žít  či 

přežívat z takzvané „podstaty“ školy, bude to pro školu sebezničující.

Vedení  školy,  její  management,  se proto musí  naučit  vyrovnávat  se s neustále 

proměnlivými podmínkami a osvojovat si manažerské dovednosti. Management, 

který se nebojí měnit stereotypy ve své škole, ale chápe, že i škola se musí naučit 

chovat tržně a efektivně, jen ten může uspět v konkurenci ostatních. Škola, která 

se  zaměřuje  na  své  klienty,  která  vytváří  svůj  vzdělávací  program  tak,  aby 

vycházel z potřeb klientů, která umí komunikovat se svými partnery, která pracuje 

na své kladné image a která využívá marketingové řízení a volí správnou strategii, 

jen taková může být efektivně fungující školou. A právě takovou školu vyhledávají  

klienti  – zákazníci.  V případě mateřských škol  to jsou rodiče, zákonní zástupci. 

RODIČE – (zákonní zástupci) klientů si uvědomují své právo na svobodnou volbu 

školy. Někteří volí školu spádovou a někteří bez ohledu na místo svého bydliště 

vybírají školu pečlivě podle vlastních představ a požadavků.

1 SVĚTLÍK,J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI 2006, s. 49, ISBN 80-7357-176-5
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Cílem této práce je, na základě výzkumu, stanovit efektivní nástroje pro strategie 

získávání klientů do mateřské školy (dále jen MŠ). Tento materiál by mohl pomoci 

managementu MŠ, který hledá efektivnější cestu k novým klientům a který chce 

být  v rámci  svého  strategického  plánování  připraven  na  změny  v oblasti 

demografického vývoje.
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2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V ČR, 

STŘEDOČESKÉM KRAJI

2.1 ZPRÁVA OECD

Každá škola žije v určitém prostředí, které ji ovlivňuje, které na ni působí. 

Jsou to vlivy, které může management ovlivnit (vnitřní vlivy), a vlivy, které ovlivní 

daleko  méně  či  vůbec  (vnější  vlivy).  Mezi  tyto  vnější  vlivy  patří  i  výsledky 

demografických výzkumů.

„Demografie  –  vědní  obor  zabývající  se  studiem  demografické  reprodukce  

lidských populací a podmíněnostmi tohoto procesu“.2 

Poprvé od roku 1996 je v publikaci, kterou vydává Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj se sídlem v Paříži, nově zařazen i ukazatel:

Dopad demografických změn v populaci na vzdělávání.

„Podle  organizace  OECD je  dopad  demografických  změn  na  školství  značný.  

Pokles populace má pochopitelně i ekonomické dopady. Na jedné straně se stává  

vzdělávání dražším, dochází k rušení škol a propouštění učitelů, na straně druhé  

musí  jednotlivé  země  i  přes  tyto  negativní  skutečnosti  zabezpečit  kvalitní  

vzdělávání.  V České  republice  se  však  nejedná  o  novou  skutečnost,  ale  

s celkovým  poklesem  populace  se  potýkáme  v posledním  desetiletí  neustále  

a pokles  velikosti  populace  se  projevuje  již  i  v populaci  odpovídající  vyšším 

vzdělávacím úrovním. Důsledkem toho je jednak pokles celkového počtu žáků ve  

třídách, jednak slučování a rušení škol.“3

2.2 ANALÝZA VÝVOJE SITUACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
2 Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM, vydavatelství  Euromedia Group k.s. - 
ODEON,Praha,2002,s.513, ISBN 80–207-1114–7
3 Zpráva OECD časopis Školství číslo 37/2006,s. 9, vydává DICTUM, s.r.o. Praha, ISSN 0862–
9641
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Z důvodu  určitého daného omezení  rozsahu ZBP,  ale  i  z důvodu  svého 

pedagogického  působení  ve  školství  Středočeského  kraje  jsem  neprováděla 

výzkum v celé ČR, ale právě v tomto konkrétním regionu ČR.

Nejčastějším  zřizovatelem  a  vykonavatelem  státní  správy  je  v předškolním 

vzdělávání kromě Krajského úřadu Středočeského kraje a několika soukromých 

a církevních zřizovatelů, 26 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (obr. 1).

obr. 14

Při  své  práci  jsem vycházela  i  z dokumentů  zveřejněných  na  webových 

stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz)
4 http://www.kr-stredocesky.cz/stredocesky-kraj
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V dokumentu: „Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji  

výchovně vzdělávací soustavy Středočeského kraje za školní rok 2001/2002“ se 

píše o tom, že: „Vlivem demografického poklesu ve věkové skupině 3 – 5 let se  

stejně  jako  v celé  republice  počet  žáků  v mateřských  školách  snižuje,  i  když 

v porovnání  s republikovým  průměrem  je  tento  pokles  ve  Středočeském  kraji  

mírnější.  Na 100 dětí  předškolní  věkové populace ve  školním roce 2001/2002  

připadlo 2,31 mateřských škol.“5

Ve  školním  roce  2001/2002  byla  předškolní  výchova  ve  Středočeském  kraji 

zabezpečována v 708 předškolních zařízeních, z toho v 686 mateřských školách 

a 22 speciálních  mateřských školách.  Počtem mateřských škol  se Středočeský 

kraj řadil v porovnání s ostatními kraji na 2. místo v České republice, ve všech 686 

mateřských školách byl zajištěn celodenní provoz.

tab. 1 (2001/2002)6 

(Včetně mateřských škol při dětských domovech)

Úbytek  dětí  byl  i  nadále  pozvolnější  než  ve  většině  ostatních  krajů. 

Z tabulky, která je součástí Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

ve  Středočeském  kraji  za  školní  rok  2004/2005,  je  patrné,  že  již  docházelo 

k nárůstu počtu dětí předškolního věku (k 31. 12. 2004 byl skutečný počet 30 886, 

tj. o 2,6 % vyšší než projekce) a nadále trval pokles ve skupinách žáků základních 

5 Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy 
Středočeského kraje za školní rok 2001/2002, s. 10
6 Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy 
Středočeského kraje za školní rok 2001/2002, s. 11

Území 

Zřizovatel

Školy Třídy Děti

celkem

v tom

celkem

v tom

celkem

v tom

MŠ
speciální 

školy MŠ
MŠ

speciální 

školy MŠ
MŠ

speciální 

školy MŠ

 Česká republika 5 881 
5 

642 
239 12 970 

12 

382 
588 

282 

642 

276 

438 
6 204 

  
Středočeský 

kraj
708 686 22 1 369 

1 

319 
50 30 153 

29 

694 
459 
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(k 31. 12. 2004 byl skutečný počet o 1,5 % vyšší než projekce, tj. 108 537 žáků), 

středních  (skutečný  počet  k 31.  12.  2004  byl  56 494,  tj.  o  1,3  %  vyšší  než 

projekce), vyšších odborných a vysokých škol (k 31. 12. 2004 byl skutečný počet 

44 126, tj. o 2,2 % vyšší než projekce).

V tabulce  je  uvedena  projekce  jednotlivých  věkových  skupin  ve  Středočeském 

kraji do roku 2010 stanovená na základě prognózy demografické projekce ČSÚ.

tab. 27

Věková

skupina

Skut.

data
Projekce

Předpokládaná

změna

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
rozdíl 

2004 a 2010 v %

3 – 5 let 29 747 29 706 30 090 30 926 31 346 31 688 31 875 32 082 32 064 6,6

6 – 14 let 114 626 110 673 106 886 102 515 98 572 95 540 92 907 91 828 91 785 -14,1

15 – 18 let 56 899 56 473 55 765 55 562 55 761 55 027 54 515 52 004 48 673 -12,7

19 – 21 let 44 447 43 733 43 174 43 008 42 334 41 996 41 407 41 675 41 631 -3,6

Ve školním roce  2004/2005  byla  ve  Středočeském kraji  zabezpečována 

předškolní  výchova  v 633 zařízeních,  z toho v  614 mateřských školách a  v 19 

speciálních  mateřských  školách.  Celkový  počet  dětí  navštěvující  MŠ  v letech 

2004/2005 byl 31 463 v 1 362 třídách. S průměrným počtem 23,5 dětí na třídu MŠ 

se Středočeský kraj v porovnání s ostatními kraji řadil na 4. místo v ČR.

7 Výroční  zpráva  o  stavu  a  rozvoji  vzdělávací  soustavy  ve  Středočeském kraji  za  školní  rok 

2004/2005, str.6
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tab. 4 (2004/2005)8

Území

Školy Třídy Děti 

celkem

v tom

celkem

v tom

celkem

v tom

MŠ
speciální 

MŠ1)
MŠ

speciální 

MŠ1)
MŠ

speciální 

MŠ1)

Středočeský kraj 633 614 19 1 362 1 324 38 31 463 31 063 400 
Benešov 47 46 1 104 103 1 2 564 2 548 16 
Beroun 52 49 3 104 96 8 2 331 2 254 77 
Kladno 72 66 6 175 163 12 3 953 3 836 117 
Kolín 60 58 2 121 117 4 2 671 2 632 39 
Kutná Hora 37 37 – 82 82 – 1 941 1 941 – 
Mělník 46 46 – 114 114 – 2 593 2 593 – 
Mladá Boleslav 48 46 2 128 124 4 3 068 3 019 49 
Nymburk 53 52 1 108 107 1 2 337 2 325 12 
Praha-východ 58 57 1 120 119 1 2 889 2 879 10 
Praha-západ 51 51 – 103 103 – 2 346 2 346 – 
Příbram 66 64 2 131 127 4 3 151 3 103 48 
Rakovník 43 42 1 72 69 3 1 619 1 587 32 

( Včetně mateřských škol při dětských domovech)

Srovnáme-li  školní  rok  2004/2005 s rokem předcházejícím (  2003/2004), 

zjistíme,  že  se  ve  Středočeském  kraji  snížil  počet  MŠ  o  1,  přestože  došlo 

k celkovému nárůstu počtu dětí o 298. Tento trend byl zaznamenán již v minulých 

letech, kdy počet dětí ve školním roce 2002/2003 stoupl oproti 2001/2002 o 539 

a ve školním roce 2003/2004 ve srovnání s 2001/2002 o 532 žáky.

tab. 5 (2002 – 2005)9

Území
Školy Děti Děti/třída

2002/200
3

2003/200
4

2004/200
5

2002/200
3

2003/200
4

2004/200
5

2002/200
3

2003/200
4

2004/2
005

8 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 
2004/2005, s. 34
9 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 
2004/2005, s. 35

13



Středočeský 
kraj

678 615 614 30 233 30 765 31 063  22,9 23,4 23,5

Benešov 49 46 46 2 485 2 515 2 548  23,8 24,4 24,7
Beroun 51 49 49 2 102 2 203 2 254  22,1 22,9 23,5
Kladno 74 66 66 3 821 3 797 3 836  22,7 23,3 23,5
Kolín 59 59 58 2 573 2 588 2 632  22,6 23,3 22,5
Kutná Hora 47 36 37 1 927 1 992 1 941  23,2 24,3 23,7
Mělník 56 46 46 2 552 2 535 2 593 23 22,8 22,7
Mladá 
Boleslav

58 46 46 2 987 3 033 3 019 23,7 24,5 24,3

Nymburk 61 51 52 2 213 2 274 2 325  20,9 21,5 21,7
Praha-východ 58 58 57 2 691 2 802 2 879  23,4 24,2 24,2
Praha-západ 53 51 51 2 230 2 269 2 346  22,8 22,5 22,8
Příbram 68 65 64 3 098 3 156 3 103  28,8 24,1 24,4
Rakovník 44 42 42 1 554 1 601 1 587  22,2 22,5 23

2.3 VLIVY DEMOGRAFICKÉ KŘIVKY

Nejen z čísel, která jsou obsažena například v tabulce číslo 2, ale i ze zpráv 

z ČSÚ je patrné, že jsme právě v období stoupající „vlny“ v demografickém vývoji 

ve Středočeském kraji.  Ale doba minulá (90. léta) a možná i budoucí (stále se 

opakující  vlny v demografickém vývoji)  nás varuje před klesající  demografickou 

křivkou.  A  právě  proto  by  mělo  každé  vedení  školy,  management  školy,  být 

připraveno  rychle  reagovat  na  změny  v této  oblasti,  být  stále  krok  před  svou 

konkurencí,  mít  vypracován  strategický materiál  a  umět  jej  efektivně využít  na 

cestě k novým klientům školy.

3 DOSAVADNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU

3.1 OPTIMALIZACE ŠKOL 

Z dokumentu: „ Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu 

a rozvoji  výchovně  vzdělávací  soustavy  Středočeského  kraje“  za  školní  rok 

2001/2002 a 2004/2005 je patrné, že problém s klesající demografickou křivkou 

řešili zřizovatelé MŠ ve spolupráci s MŠMT takzvanou optimalizací sítě škol. Tento 

trend probíhal zejména koncem 90. let 20. století. Optimalizace – redukce počtu 

škol a jejich případné slučování není dnes považováno za zcela uspokojivé, i když 

bylo dosaženo určitých finančních úspor.
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Optimalizace  byla  řešena  spíše  plošně  a  příliš  se  nepřihlíželo  ke  kvalitě  škol. 

Nesledovalo  se,  zda  se  jedná  o  školu,  která  díky  svému  managementu  je 

konkurence schopná a má „nastartovaný“ takový program, který by zaujal mnoho 

potencionálních klientů, či jde o školu „umírající“, která žije pouze ze své podstaty. 

Touto cestou se MŠMT ani ostatní státní orgány, které zřizují školy v ČR, snad již 

vydávat  nebudou.  Problematikou  optimalizace  a  jejími  důsledky  se  zabývají 

například  ve  své  ZBP „Vliv  řízení  změny na klima školy  v rámci  optimalizace“ 

z roku 2005 Mgr. Milada Feiglová, nebo Věroslava Brožová v ZBP „Problematika 

slučování  škol  se  zaměřením na  slučování  mateřských  škol“  z roku  2006,  UK 

Praha, Pedagogická fakulta CŠM.

3.2 HLEDÁNÍ EFEKTIVNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Právě proto je v současné době důležité, aby se každá efektivně fungující 

škola zajímala o strategické plánování, aby dokázala definovat své poslání, svou 

vizi,  aby  věděla,  co  má v budoucnu udělat  a  zajistila  si  svou existenci,  rozvoj 

a byla  úspěšná.  Pouze  škola,  která  má  vytvořený  strategický  plán  pro  oblast 

získávání nových klientů, která je připravena bojovat s konkurencí o nové klienty, 

která hledá nové cesty a postupy, jen taková škola může uspět. Takovou školu by 

neměla ohrozit ani konkurence, ani případná další optimalizace škol.

4 TEORETICKÁ ČÁST

4.1 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Vedení škol a školských zařízení se většinou o strategické plánování začíná 

zajímat až v okamžiku, kdy zjišťuje, že se dostává do určité stagnace, či dokonce 

do  vážných  problémů,  a  to  již  při  přijímání  nových  klientů.  Přitom  úlohou 

strategického  plánování  je  právě  pomáhat  organizaci  stanovit  a  následně 

dosáhnout reálných dlouhodobých cílů a získat strategickou konkurenční výhodu 

v určeném čase.
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Zjištění, že klientů, kteří mají zájem o přijetí do školy, je málo, může být výstrahou 

již  pozdní.  Přesto  pojem plánování  není  školám cizí.  Většinou  však  hovoříme 

o plánování  krátkodobém,  operativním či  taktickém.  Ale  plánování  dlouhodobé, 

strategické – s výhledem na 5 a více let již musí být součástí plánů každé školy. 

Prvkem strategického plánování vedením škol je umět definovat vlastní poslání 

školy, chápat smysl její existence, vytvářet vize, které by měly být hodny námahy,  

a měl  by se s nimi ztotožnit  každý zaměstnanec školy.  Součástí  strategického 

plánování je i analýza současné strategické pozice s ohledem na vnější i vnitřní 

prostředí školy.

4.2 OBLASTI, NÁSTROJE – FAKTORY, PŘEDPOKLADY

V současné době většina MŠ funguje jako samostatný právní subjekt, který 

vstupuje do různých vztahů vně i uvnitř školy. Management školy dobře zná své 

vnitřní prostředí a vnější determinanty, dokáže pomocí analýzy vyhodnotit situaci 

a následně stanovit priority školy.  Prioritou každé školy je naplnit svou kapacitu 

a udržet existenci svého zařízení v konkurenci ostatních.

Faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování rodičů a zákonných zástupců jsou 

z oblasti  ekonomické,  demografické,  politické,  kulturní,  sociální.  Z nich  si 

povšimněme  především  těch,  které  by  mohly  významně  ovlivnit  rozhodování 

rodičů, zákonných zástupců klientů při výběru vhodné MŠ.

OBLASTI

 spádovost, neboli dostupnost MŠ od bydliště klienta

 úplata za vzdělávání, tj. školné

 přímá aktivita MŠ k budoucímu klientovi

 vlastní prezentace MŠ na veřejnosti

 kultura, klima školy a její image na veřejnosti

 informační systém školy směrem k budoucímu klientovi

4.2.1 SPÁDOVOST, DOSTUPNOST
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Tento faktor je dominantní zejména v oblastech, kde existuje pouze jedna 

MŠ a  není  zde  možnost  výběru.  Pokud  rodiče  nebo  zákonní  zástupci  nemají 

možnost výběru z více zařízení z finančních důvodů či dopravních důvodů, je pro 

ně  tento  faktor  prioritní.  Naopak  školy  mohou  tento  stav  využít,  ale  i  zneužít.  

V tomto nekonkurenčním prostředí hrozí škole stagnace a uspokojení stávajícím 

stavem,  ale  jen  do té  doby,  pokud  mají  dostatek  klientů.  V obcích  a  městech 

s větším počtem MŠ a s možností  výběru nemusí  být  tento faktor tak určující.  

Domnívám se, že pro některé MŠ a ZŠ je tento faktor dominující a školy se na něj 

spoléhají více, než by měly. 

4.2.2 ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÉ

Úplata se stanoví dle platných právních předpisů zákonem č. 561/2004 Sb.

a vyhláškou č. 14/ 2005 Sb. Výši této úplaty stanovuje ředitelka MŠ, která také 

rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty.  Vzdělávání v posledním ročníku MŠ 

zřizované státem, obcí nebo svazkem obcí je bezúplatné. Bezúplatné je i pro děti, 

kterým  byl  povolen  odklad  povinné  školní  docházky.  Výpočet  úplaty  vychází 

z neinvestičních nákladů na jedno dítě v MŠ za uplynulý kalendářní rok a nesmí 

přesáhnout 50% těchto nákladů. Úplata je měsíční a je zveřejněna na přístupném 

místě ve škole. Tento faktor byl zaveden v r. 2001 a byl přijat nejen pro zlepšení 

finanční situace v těchto zařízeních, ale i jako konkurenční prvek mezi jednotlivými 

školami.

4.2.3 PŘÍMÁ AKTIVITA MŠ K BUDOUCÍMU KLIENTOVI

Každá  škola  potřebuje  informovat  své  klienty  a  zákazníky  o  svých 

aktivitách,  cílech,  nabídce.  Tato  komunikace  je  v mnoha  školách  vedena 

i k budoucím  klientům  školy,  k jejich  zákonným  zástupcům.  Můžeme  hovořit 

o takzvané  marketingové  komunikaci,  kde  využíváme  principů,  postupů,  prvků 

z marketingu nejen při  navazování,  ale i  při  prohlubování  a upevňování  vztahů 

mezi školou a jejími zákazníky. Zde hovoříme o vnější komunikaci. Škola nebo její 

představitelé  se  stávají  zdrojem této  komunikace,  vytvářejí  zprávu  a  rozhodují 

o jejím  obsahu.  Aby  komunikace  byla  účinná,  musí  být  zdroj  důvěryhodný, 

odborně způsobilý.  Příjemci  sdělení  mohou být  potenciální  zákazníci,  současní 
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klienti, veřejnost, atd. Sdělení by mělo vyjadřovat informace, které se snaží zdroj 

vyslat  příjemci  a  měly  by  vyvolat  u  příjemce  očekávaný  efekt.  Školy  mohou 

využívat  různé způsoby,  například kontakt  osobní  (osobní návštěva pracovníka 

školy  u  budoucího  klienta),  kontakt  telefonický  (telefonický  rozhovor),  kontakt 

písemný (pozvánka ze školy), atd. Domnívám se, že školy, které se dostávají do 

konkurenčních tlaků a vědí, že by mohly přijít o své klienty z jakéhokoliv důvodu, 

tuto formu kontaktu a komunikace začínají velmi vyhledávat.

4.2.4 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Úkolem managementu školy není pouze umět vytvořit produkt podle přání 

zákazníků, ale je i důležité umět tento produkt klientům představit, informovat své 

zákazníky, partnery o své existenci, o cílech, aktivitách, nabídce a vyvolat v nich 

jejich zájem. Vztahy s veřejností se nazývají Public relations (PR) a jejím cílem je 

získávat sympatie a podporu veřejnosti pro své záměry. Cílovou skupinou PR ve 

školství jsou např. rodiče, zákonní zástupci, sponzoři, potencionální klienti, atd. Je 

samozřejmé, že škola usiluje o udržení svého dobrého jména u celé společnosti 

a uvědomuje si vzájemnou provázanost jednotlivých cílových skupin. Proto musí 

neustále  zvažovat  a  vyhodnocovat  přínos  svých  prezentačních  akcí,  což  je 

důležitou zpětnou vazbou pro další plánování činností v oblasti prezentace školy. 

Škola využívá různé nástroje PR pro svou prezentaci. Pokusila jsem se vymezit 

takové  nástroje,  které  jsem  pokládala  za  rozhodující  v této  oblasti.  Školy  je 

využívají pro svou prezentaci a zároveň ovlivňují rodiče klientů při výběru školy. 

Vliv těchto 9 nástrojů bude možné zjišťovat ve výzkumné části.

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 PREZENTACE NA VLASTNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 ÚČAST NA VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍCH

 INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S VEDENÍM ŠKOLY

 INFORMACE V REGIONÁLNÍM TISKU, ROZHLASE, TELEVIZI

 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY ŠKOLY

 POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH BESED PRO VEŘEJNOST
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 NÁVŠTĚVA ŠKOLY-KDYKOLIV

 PREZENTACE ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA VEŘEJNÝCH AKCÍCH

Domnívám se, že všechny školy v dnešní době již využívají alespoň některé prvky 

PR pro  svou  prezentaci.  Jejich  výběr  i  působení  (dopad)  ovlivňuje  především 

umístění  školy.  V malé  obci,  v bezkonkurenčním  prostředí,  pod  zorným úhlem 

veřejnosti a s možností vzájemného kontaktu je škola a její PR denně hodnocena. 

Ve  větším  městě  je  každé  školní  zařízení  nuceno  stále  se  zviditelňovat, 

prezentovat  na  veřejnosti,  oslovovat  potencionální  klienty  a  tím  konkurovat 

ostatním.

4.2.5 KULTURA ŠKOLY, KLIMA ŠKOLY, IMAGE ŠKOLY

O  kultuře  školy  se  dočteme  v  mnoha  odborných  knihách.  V  literatuře 

zaměřené na tuto problematiku najdeme i několik  jejich definic. Podle L.  Egera 

a D.  Jakubíkové  zní:„Kultura  školy  –  jedná  se  o  souhrn  představ,  přístupů 

a hodnot  ve  škole  všeobecně  sdílených  a  relativně  dlouhodobě  udržovaných. 

Projevuje  se  ve  specifických  formách  komunikace,  realizace  jednotlivých 

personálních  činností,  způsobech  rozhodování,  celkovém  sociálním  klimatu, 

a především  ve  společném  přibližně  shodném  náhledu  učitelů  a  dalších 

zaměstnanců školy  na  dění  uvnitř  školy,  v jejich interpretaci  a  hodnocení,  i  ve 

vzhledu budovy,  učeben,  šaten,  dvorů,  zahrad,  hřišť,  jídelen,  atd.  Projevuje se 

materiálně i nemateriálně, uvnitř i vně školy“. 10

Kultura školy může být vlivem mnoha činitelů silná nebo slabá. Je samozřejmě 

ovlivněna  i  kulturou,  která  ji  obklopuje.  Kulturou  celé  společnost,  kulturou 

regionální, kulturou typickou pro školství, ale i subkulturami uvnitř školy, zejména 

kulturou ředitele školy,  jeho zástupců. Kultura školy,  která je součástí  vnitřního 

prostředí,  si  zaslouží  větší  pozornost.  Právě  ona  může  ovlivňovat  úspěch  či 

neúspěch  školy,  její  dobré  jméno,  její  image  na  veřejnosti.  Obecně  je  image 

definována jako souhrn všech představ, poznatků a očekávání spojených s daným 

vzdělávacím  subjektem.  Image  školy,  kultura  školy  a  její  klima  je  důležitým 

10Eger L., Jakubíková D., Kultura školy, Liberec: Technická univerzita, PF, 2000, s. 
27, ISBN 80–7083-441–2
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faktorem při  rozhodování klientů a jejich zákonných zástupců o výběru vhodné 

školy. Vymezila jsem proto 12 nástrojů-faktorů z oblasti kultury školy, abych mohla 

ve výzkumné části zjistit, zda je MŠ používají a využívají pro zlepšení své image 

na veřejnosti, a jak tyto nástroje-faktory ovlivňují rozhodování rodičů.

 PROVOZNÍ DOBA 

 POČET DĚTÍ, POČET TŘÍD

 PROSTŘEDÍ BUDOVY, ÚKLID, VÝZDOBA

 PRVNÍ DOJEM PŘI VSTUPU DO BUDOVY

 VZTAHY MEZI KLIENTY ŠKOLY A PRACOVNÍKY ŠKOLY

 CELKOVÉ KLIMA ŠKOLY

 POVĚST ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

 DALŠÍ NABÍDKA JINÝCH AKTIVIT (SPORTOVNÍ, KULTURNÍ…)

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 INFORMACE ZÍSKANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ

 PRACOVNÍCI ŠKOLY (KOMUNIKACE, PREZENTACE, VZTAHY…)

Rozbor  odpovědí  jednotlivých skupin  respondentů  dává  škole  možnost  nalézat 

vhodnou a účinnou strategii komunikace, zvyšovat efektivitu práce managementu. 

Domnívám se, a to i na základě vlastní bezprostřední zkušenosti, že dobré jméno 

se musí udržovat a stále na něm pracovat. Špatné jméno školy a její negativní 

image na veřejnosti se velmi dlouho a namáhavě odstraňuje. Veřejnost se více 

zajímá o negativní  informace a ve společnosti  se také více a rychleji  šíří,  než 

informace  opačné.  Společnost  je  již  ve  střehu  a  kritičtěji  hodnotí  činnost 

managementu školy,  který se snaží zlepšením kultury a image školy o nápravu 

v očích veřejnosti. Myslím si,  že oblast kultury,  klima a image si v dnešní době 

každá škola pečlivě hlídá, neboť si uvědomuje, jak silně ovlivňuje své současné 

i budoucí zákazníky.
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4.2.6 ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,  ZÁPIS  

DO MŠ

V lednu 2005 se změnilo v souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání / školský zákon / 

postavení MŠ. Ty již nejsou předškolním zařízením, ale školou, která neposkytuje 

stupeň vzdělání. Podle paragrafu č. 34 ods. 2 zákona 564/2004 Sb. je povinna 

ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovit místo, termín a dobu pro podání 

žádosti  o  přijetí  dětí  k předškolnímu  vzdělávání  pro  následující  školní  rok 

a zveřejní  jej  způsobem  v místě  obvyklým.  Tuto  povinnost  dodržují  všechny 

MŠ, neb jsou povinné dodržovat zákony, ale každá škola používá jiné nástroje.

Viz 5 možností nástrojů pro zveřejnění zápisu do MŠ:

 NÁSTĚNKA VE ŠKOLE

 INZERCE V REGIONÁLNÍM TISKU, ROZHLASE, TELEVIZI

 VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

 OSOBNÍ DOPIS ZE ŠKOLY

 VÝVĚSKY V OKOLÍ ŠKOLY

Domnívám se, že v malých obcích s jednou MŠ se využívá informační systém, 

který je v obci obvyklý a využívají jej i další organizace obce. Zároveň si zde lidé 

předávají  informace  osobně.  I  škola  by  se  měla  více  zaměřit  na  osobnější 

a individuálnější přístup k budoucím klientům.

Ve velkých městech, kde je několik MŠ, musí tyto školy poskytovat širší nabídku 

k sdělení termínu zápisu, nejen pro dodržení znění zákona, ale měly by jej využít 

i jako příležitost informovat širokou veřejnost o své existenci.
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5 PRAKTICKÁ ČÁST

5.1 VÝZKUM

Mou  snahou  bylo  na  základě  provedeného  výzkumu  dokázat,  že  pro 

existenci a konkurenceschopnosti škol je důležité strategické plánování. V rámci 

tohoto  strategického  plánování  je  podstatné  i  vytvoření  efektivních  nástrojů 

v oblasti získávaní nových klientů. Kolísání demografické křivky, migrace obyvatel 

a další změny ve společnosti, to vše ovlivňuje existenci škol a jejich management 

by  měl  být  na  tyto  změny připraven.  Problém s kolísáním demografické  křivky 

ovlivnil a stále ovlivňuje jednotlivé stupně škol. V minulých letech byly poklesem 

populace v ČR ohroženy zejména MŠ. Nedostatek klientů ohrožoval a v budoucnu 
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může  ještě  ohrožovat  nejednu  MŠ.  Proto  jsem  se  rozhodla  řešení  tohoto 

problému, získávání nových dětí do MŠ, zkoumat v praxi. Na základě teoretických 

znalostí a praktických zkušeností z různých oblastí života školy, jsem se snažila 

vymezit  konkrétní  nástroje-faktory,  které  pokládá  vedení  škol  za  důležité  při 

získávání  nových  klientů.  Bylo  důležité  zjistit,  jak  tyto  nástroje-faktory  vnímají 

i rodiče.  Nemusí  vždy  dojít  ke  shodě  v názorech.  To  co  je  důležité  pro 

management  školy,  nemusí  rodiče  oslovovat  a  naopak.  Na  základě  tohoto 

výzkumu  jsem chtěla  ověřit  určité   teoretické  předpoklady  managementů  škol 

z oblasti přijímaní nových klientů do MŠ s praxí.

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu dotazníkového šetření, jehož prostřednictvím 

jsem oslovila dvě skupiny respondentů – VEDENÍ MŠ a RODIČE KLIENTŮ MŠ 

v regionu  Středočeského  kraje.  Středočeský  kraj  jsem  si  vybrala  z důvodů  již 

citovaných v kapitole 2. 2.

Otázky v dotaznících byly  obsahově pro obě skupiny shodné,  pouze formulace 

otázek byla přizpůsobena cílové skupině. Tuto cestu jsem zvolila pro objektivní 

možnost vyhodnocení dotazníků a pro přesné zjištění konkrétních výsledků. Na 

základě  tohoto  empirického  výzkumu  jsem  provedla  deskriptivní  vyhodnocení 

výzkumného problému,  porovnala  faktory,  které  preferují  ředitelky MŠ v oblasti 

získávání nových klientů do MŠ, s faktory, které ovlivnily při výběru vhodné MŠ 

rodiče, zákonné zástupce současných klientů MŠ.

Závěry z výzkumu nám ukázaly, zda jsou názory obou skupin respondentů shodné 

či rozdílné. Managementu škol by měly být tyto výsledky inspirací pro případnou 

změnu  jejich  strategie  v oblasti  získávání  nových  klientů  do  MŠ.  Současná 

moderní  škola,  pokud  chce  být  úspěšná,  se  musí  chovat  tržně  a  měla  by 

respektovat  přání,  potřeby  a  požadavky  svých  zákazníků  a  tato  jejich  přání, 

potřeby a požadavky uspokojovat efektivním způsobem. Jen takový management, 

který umí rychle reagovat na požadavky svých zákazníků, je dobrý management 

a může uspět v konkurenci ostatních škol.

5.2 DOTAZNÍKY

Při  výzkumu jsem použila  metodu  dotazníkového šetření,  kdy  dotazníky 

byly  vypracovány  pro  tento  účel  a  jejich  vyplnění  bylo  anonymní.  Při  jeho 
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sestavování  jsem  vycházela  z  teoretické  znalosti  problému  a  z praktických 

zkušeností. Vybrala jsem 6 oblastí, které ovlivňují život školy a tím mohou zároveň 

ovlivnit i výběr školy ze strany rodičů. Z těchto oblastí jsem specifikovala některé 

faktory, nástroje, které respondenti vyhodnotili. Toto vyhodnocení bylo u některých 

otázek  konkrétní:  ANO x  NE,  ale  u  některých  otázek bylo  ještě  specifikováno 

bodovým hodnocením (1 – nejméně, 3 – nejvíce účinné). Bodové hodnocení bylo 

převedeno  na  procentuální  vyhodnocení.  Získané  výsledky  jsem  vyhodnotila 

a vzájemně porovnala.

Oslovila  jsem dvě  skupiny  respondentů:  rodiče,  zákonné  zástupce  klientů  MŠ 

písemnou  formou,  ředitelky  a  vedoucí  učitelky  MŠ  pak  elektronickou  formou 

dotazníků.  Dotazníky doprovázel  dopis s vysvětlením účelu dotazníku,  způsobu 

vyplnění  a  s prosbou  o  odeslání  zpět.  Dotazníky  byly  rozdány  110  rodičům, 

zákonným zástupcům klientů  MŠ v  městech  a  obcích  ve  Středočeském kraji, 

s různým  počtem  obyvatel  a  počtem  MŠ.  Obdobně  bylo  elektronickou  poštou 

odesláno  54  dotazníků  managementu  MŠ.  Dotazníky  pro  obě  skupiny 

respondentů  obsahovaly  8  shodných  otázek,  lišících  se  pouze formulací.  Pro 

skupinu ředitelek obsahoval dotazník ještě otázku č. 9.

5.3 NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ

Z 110 rozdaných dotazníků pro skupinu rodičů, zákonných zástupců klientů 

MŠ se vrátilo 85 vyplněných dotazníků (77%) 

Z 54  odeslaných  dotazníků  elektronickou  poštou  pro  vedení  MŠ se  vrátilo  36 

vyplněných dotazníků (67%) 

Z vyplněných dotazníků jsem mohla vyhodnotit  a porovnat  odpovědi  na otázky 

č. 3 – 8, u skupiny ředitelek i otázku č. 9.

V obou skupinách převažují  odpovědi  od respondentů z měst  a  obcí  s počtem 

obyvatel nad 10 000 a z MŠ, kde je ve městě, obci více než 2 MŠ.(96%)

Úvodní  otázky  z dotazníků  (č..  1,2),  které  se  týkaly  počtu  MŠ ve  městě,  obci 

a počtu obyvatel města, obce, jsem použila pouze jako informativní pro vytvoření  

určité představy, z jaké obce, města a MŠ tyto dotazníky přicházejí.
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5.4 VYHODNOCENÍ, POROVNÁNÍ DOTAZNÍKŮ A DOPORUČENÍ 

PRO MANAGEMENTY ŠKOL

5.4.1 Otázka č. 3 – oblast SPÁDOVOST, DOSTUPNOST MŠ

U cílové skupiny MŠ bylo naším záměrem zjistit, zda MŠ navštěvují děti i z jiné 

spádové oblasti a MŠ není závislá jen na klientech ze svého okolí. Pokud ano, 

kolika  procenty  se  podílejí  děti  z jiné  spádové  oblasti  na  celkovém počtu  dětí 

v MŠ. U skupiny rodičů jsme zjišťovali, zda byl faktor dostupnosti MŠ rozhodující 

při jejich výběru nebo je naopak tento faktor neovlivnil a rodiče si vybírali MŠ dle 

jiných faktorů.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Jsou ve Vaší MŠ klienti z jiné spádové oblasti Vašeho regionu?
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Ano Ne

83% 17%

83%

17%

Ano Ne

Vysoké  procento MŠ (83%) uvedlo,  že mají  přihlášeny i  děti,  které jsou z jiné 

spádové oblasti, ale počet těchto dětí z celkového počtu dětí v MŠ je nízký

(1 – 20%). V MŠ stále ještě převažují děti ze spádových oblastí jednotlivých MŠ.

Pokud ano, kolik procent: odhadem

1 – 20 % 20 – 30 % 30% a více 

90% 10% 0%

90%

10% 0%

1-20% 20-30% 30% a více 
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Pro skupinu rodičů byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Byla pro Vás spádovost (dostupnost MŠ od Vašeho bydliště) rozhodujícím 

faktorem pro výběr Vaší MŠ?

Ano Ne

65% 35%

65%

35%

Ano Ne

Umístění  školy  a  její  dostupnost  byla  dříve  rozhodujícím  faktorem  a  podle 

odpovědí z dotazníků, je významným i v současnosti. Rodiče mají možnost výběru 

MŠ, ale přesto volí 65% respondentů svou nejbližší MŠ. 

Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 3:

Z vyhodnocení a z komentářů k jednotlivým částem této otázky u obou skupin je 

zřejmé,  že  se  procentuálně  skupiny  neshodují.  65%  rodičů  dostupnost  MŠ 

preferuje,  ale  83%  MŠ  uvádí,  že  má  děti  z jiných  spádových  oblastí  pouze 

v malém procentu. Znamená to,  že spádovost,  dostupnost  je ještě významným 

faktorem pro obě skupiny.

5.4.1.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ: 

 Nepřeceňovat faktor spádovosti v rámci strategie získávání klientů do MŠ, 

přestože je stále rodiči preferován.

  Hledat  způsoby jak oslovit  rodiče,  kteří  nepokládají  spádovost  školy za 

podstatnou a školu si vybírají dle jiných faktorů.
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 Vypracovat  si  strategický plán,  který by se zaměřil  na jiné oblasti  života 

školy (kultura školy, prezentace, informační systém…), který by byl efektivní 

pro oblast získávání nových klientů i z jiných spádových oblastí v regionu

5.4.2 Otázka č. 4 – oblast ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÉ

U cílové skupiny MŠ měla otázka zjistit, zda se rodiče zajímali o výši úplaty za 

vzdělávání. Druhá část otázky zjišťovala zda je tato úplata na školách shodná či 

rozdílná. Pokud je rozdílná, jak jsou tyto rozdíly vysoké. U rodičů bylo cílem zjistit, 

zda se zajímali o výši úplaty.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Zajímají se rodiče budoucích klientů o výši úplaty za vzdělávání na Vaší MŠ?

Ano Ne

78% 22%

28



78%

22%

Ano Ne

Většina MŠ (78%) uváděla v odpovědích, že se rodiče zajímali o výši úplaty za 

vzdělávání v MŠ.

Pro skupinu rodičů byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Zjišťovali jste si výši úplaty za vzdělávání ve Vámi vybraných MŠ?

Ano Ne

25% 75%
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25%

75%

Ano Ne

Při výběru vhodné MŠ si pouze 25% rodičů zjišťovalo výši úplaty za vzdělávání na 

vybraných MŠ.

Otázka Ředitelky Rodiče

ano 78% 25%

ne 22% 75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ano

ne

Ředitelky Rodiče

Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 4:

Z vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 je zřejmé, že se obě skupiny neshodují. 

Naopak došlo k protikladu. MŠ uvádějí vysoký zájem rodičů (78%) získat informaci 

o výši školného, ale rodiče v 75% odpovědí naopak uvedli, že si tuto skutečnost 

nezjišťovali.  Školné  je  v současnosti  stanoveno  pro  MŠ  dle  platných  právních 
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předpisů a je vypočítáváno podle nákladové metody. Zvolený způsob je relativně 

výhodný a jednou z výhod je, že nabízí jasná pravidla stanovení výše školného. 

Rodiče  přijímají  tento  stav  jako  daný  a  na  všech  školách  skoro  stejný. 

V následujícím vyhodnocení a grafu v další části otázky č. 4 pro MŠ je uvedeno, 

že rozdíl  ve výši školného je v 86% pouhých 100 Kč. Školné jako konkurenční 

prvek tímto ztrácí smysl.

Pro skupinu MŠ byla druhá část otázky č. 4 předložena a vyhodnocena takto:

Je výše úplaty za vzdělávání na Vaší MŠ rozdílná od ostatních MŠ v obci?

Ano Ne

39% 61%

39%

61%

Ano Ne

Pokud ano, o kolik Kč?

+ – 100 Kč  + – 200 Kč  + – 300 Kč a více

86% 14% 0%
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86%

14%
0%

 + - 100 Kč  + - 200 Kč  + - 300 Kč a více

Výše školného v MŠ se shoduje v 61% s ostatními MŠ v regionu. 39% MŠ uvedlo, 

že výše jejich školného je sice rozdílné od ostatních MŠ, ale tento rozdíl je velmi 

nízký (+-100 Kč).

5.4.2.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ: 

 Zvážit  využití  dalších metod pro stanovení  výše školného,  např.  metoda 

stanovení  podle  toho,  jak  vnímá hodnotu  vzdělávacích  služeb zákazník, 

klient a metoda orientovaná na konkurenci. Využitím těchto metod, které 

spadají do marketingového řízení školy, se může tento faktor stát faktorem 

konkurenčním  a  managementy  školy  by  jej  mohly  více  využívat. 

V budoucnu  by  školné  mohlo  důrazněji  ovlivnit  rozhodování  rodičů  při 

výběru školy.

5.4.3 Otázka č. 5 – oblast AKTIVITA MŠ K BUDOUCÍMU KLIENTOVI

U  cílové  skupiny  MŠ  měla  otázka  zjistit,  nakolik  pro  účely  získávání  klientů 

využívají  přímého  kontaktu,  oslovení  směrem  k budoucímu  klientovi,  a  které 

z nabízených možností pokládají za nejúčinnější. U cílové skupiny rodičů potom 
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to,  zda byli  kontaktováni  MŠ a nakolik byli  tímto oslovením ovlivněni  při  volbě 

vhodné MŠ. V této oblasti byly vybrány 4 možné způsoby-faktory oslovení klienta, 

které  respondenti  hodnotili  z hlediska  účinnosti  bodovým  hodnocením  (1  – 

nejméně,  3  – nejvíce  účinné);  získané bodové hodnocení  bylo  pro  zpracování 

převedeno do procentuálního vyjádření tak, že 100% = bodové hodnocení 3 od 

všech respondentů.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto

Kontaktujete – oslovujete přímo své budoucí klienty?

Ano Ne

53% 47%

53%

47%

Ano Ne

Pro skupinu rodičů byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Byli jste kontaktováni – osloveni přímo některou MŠ?
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Ano Ne

33% 67%

33%

67%

Ano Ne

Otázka Ředitelky Rodiče

ano 53% 33%

ne 47% 67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ano

ne

Ředitelky Rodiče

Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 5:
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Z odpovědí  na  úvodní  část  otázky  je  patrné,  že  se  obě  skupiny  neshodují. 

Management  škol  dokládá,  že  více  jak  polovina  (53%)  jich  vykonává  přímou 

aktivitu směrem ke klientům, ale pouze 33% rodičů uvádí, že byli kontaktováni MŠ.

Pro skupinu MŠ byla druhá část otázky č. 5 předložena a vyhodnocena takto:

Pokud ano, který způsob pokládáte za nejúčinnější? 

1. Písemná pozvánka 53%

2. Osobní návštěva 5%

3. Telefonicky 32%

4. Jiným způsobem 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Písemná pozvánka

Osobní návštěva

Telefonicky

Jiným způsobem

MŠ,  které  odpovídaly  v dotaznících,  že  využívají  možnosti  přímého  oslovení 

budoucích  klientů,  považují  za  nejefektivnější  způsob  oslovení  –  písemnou 

pozvánku (53%). 

Pro skupinu rodičů byla druhá část otázky č. 5 předložena a vyhodnocena takto:
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Pokud ano, uveďte jakým způsobem a označte, jak Vás tento faktor ovlivnil 

při výběru MŠ:

1. Písemná pozvánka 63%

2. Osobní návštěva 30%

3. Telefonicky 5%

4. Jiným způsobem 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Písemná pozvánka

Osobní návštěva

Telefonicky

Jiným způsobem

Z odpovědí  je  patrné,  jak relativně nízké procento rodičů bylo  přímo osloveno, 

kontaktováno MŠ. Pokud k tomuto kontaktu došlo, většinou se jednalo o písemnou 

podobu oslovení (63%). Rodiče tento způsob kontaktu nejvíce ovlivnil při výběru 

MŠ.

Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 5:

Z odpovědí na úvodní část otázky č. 5 je patrné, že se obě skupiny neshodují.  

Z druhé části odpovědí na otázku č. 5 vyplývá, že se obě skupiny shodují, když 

preferují v oblasti přímého oslovení písemnou pozvánku, ale rozcházejí se v jejím 

procentuálním vyhodnocení.

Srovnání preference vybraných faktorů:
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Optimální  by  bylo,  pokud  by  hodnocení  jednotlivých  faktorů  ze  strany 

managementů  bylo  vyšší,  než  hodnocení  rodičů.  Znamenalo  by  to,  že  žádný 

z faktorů vedení škol nepodceňuje. V případě našeho výzkumu tento stav nenastal 

pouze u dvou faktorů – viz vyznačení v následující tabulce.

Otázka Rodiče Ředitelky

Písemná pozvánka 63% 53%

Osobní návštěva 30% 5%

Telefonicky 5% 32%

Jiným způsobem 2% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Písemná pozvánka

Osobní návštěva

Telefonicky

Jiným způsobem

Rodiče Ředitelky

SHODA v hodnocení:

V této  oblasti  nedošlo  k  úplné  shodě.  U  faktoru:  písemná  pozvánka  došlo  k 

bližšímu procentuálnímu vyhodnocení u obou skupin. Tento faktor považují obě 

dvě skupiny za nejefektivnější, i když se procentuálně mírně rozcházejí.

PODCENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANAGAMENTU ŠKOLY:
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Z celkového  vyhodnocení  vyplývá,  že  managementy  škol  podceňují  celou  tuto 

oblast  možnosti  přímého oslovení,  kontaktování  budoucího klienta.  Pouze 53% 

MŠ uvádí,  že  tuto aktivitu  uskutečňuje.  Dva  z uvedených faktorů  z této  oblasti 

preferují  rodiče  více  než  management  MŠ,  písemnou  pozvánku  a  osobní 

návštěvu. Zde má management škol rezervy pro další postup.

PŘECENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANAGEMENTU ŠKOLY:

Výrazně rozdílné hodnocení  (rodiče  5% x  ředitelky 32%) se  objevilo  u  faktoru 

telefonického kontaktu a u faktoru:jiné způsoby (vlastní internetové stránky, email). 

Z výsledků  výzkumu  je  zřejmé,  že  rodiče  tato  forma  kontaktování  zatím 

neoslovuje.

5.4.3.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ:

 Více se zaměřit  na celou tuto oblast a využít  ji v rámci celkové strategie 

efektivního získávání nových klientů do škol.

 Využívat  osobnějšího  kontaktu  ze  strany  managementu  směrem  ke 

klientovi, neboť rodiče tento způsob preferují.

 Zvážit využití finančních prostředků na faktor, který není preferován rodiči 

(telefonické  oslovení).  Tyto  prostředky  raději  využít  pro  vytvoření 

a zdokonalení informačního systému, například internetové stránky školy. 

Je  pravděpodobně  jen  otázkou  času,  kdy  bude  rodiči  více  využívána 

možnost získat informace o škole touto cestou.

5.4.4 Otázka č. 6 – oblast PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
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U  cílové  skupiny  MŠ  měla  otázka  zjistit,  nakolik  pro  účely  získávání  klientů 

využívají svou prezentaci na veřejnosti, u cílové skupiny rodičů potom to, nakolik 

je jimi tato oblast vnímána a do jaké míry se podílí na výběru MŠ. Zároveň bylo 

v rámci této oblasti vymezeno 9 konkrétních nástrojů-faktorů prezentace školy na 

veřejnosti, které respondenti hodnotili z hlediska účinnosti bodovým hodnocením 

(1 – nejméně, 3 – nejvíce účinné); získané bodové hodnocení bylo pro zpracování 

převedeno do procentuálního vyjádření tak, že 100 % = bodové hodnocení 3 od 

všech respondentů.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Využíváte různé možnosti prezentace své MŠ pro oslovení rodičů Vašich 

budoucích klientů? 

Ano Ne

100% 0%

Pokud ano, které z uvedených možností považujete za nejúčinnější pro 

získání nových klientů do Vaší MŠ?

1. Den otevřených dveří 70%

2. Internetové stránky 52%

3. Účast na veřejných vystoupeních 57%

4. Schůzka s vedením 61%

5. Informace v regionálním tisku 66%

6. Propagační materiály 54%

7. Odborné besedy 28%

8. Možnost návštěvy 82%

9. Prezentace na veřejnosti 46%

10. Jiné 0%
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Všechny MŠ, které odpovídaly v dotaznících, využívají možnosti své prezentace 

na  veřejnosti.  Nejvíce  preferují  možnost  „otevřené  školy“,  kdy  si  mohou  školu 

prohlédnout  zájemci  v podstatě kdykoliv  a akci  Den otevřených dveří,  která se 

většinou koná jednou v roce. Využívají také možnosti informovat o dění ve škole 

v regionálním tisku a rozhlase, zároveň nabízejí i setkání s vedením školy.

Pro skupinu rodičů byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Zjišťovali jste si, jak se MŠ prezentuje na veřejnosti?

Ano Ne

100% 0%

40



Pokud ano, které informace z oblasti prezentace MŠ Vás nejvíce ovlivnily při 

výběru MŠ?

1. Den otevřených dveří 87%

2. Internetové stránky 25%

3. Účast na veřejných vystoupeních 39%

4. Schůzka s vedením 76%

5. Informace v regionálním tisku 44%

6. Propagační materiály 29%

7. Odborné besedy 15%

8. Možnost návštěvy 81%

9. Prezentace na veřejnosti 26%

10. Jiné 0%
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Jiné

Při výběru vhodné MŠ rodiče pečlivě sledují, jak se škola prezentuje na veřejnosti. 

Preferují v první řadě Den otevřených dveří,  dále „otevřenou školu“, kdy mohou 

navštívit školu kdykoliv, a výrazně je ovlivňuje i schůzka s vedením školy.
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Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 6:

Z odpovědí  na  úvodní  část  otázky  č.  6  je  patrné,  že  se  obě  skupiny  shodují 

ohledně důležitosti prezentace MŠ. Management školy si uvědomuje její význam 

pro oslovení rodičů klientů (100%). Rodiče v odpovědích svůj zájem o prezentaci 

školy také potvrzují (100%).

Srovnání preference vybraných faktorů:

Optimálním  výsledkem  by  bylo,  pokud  by  hodnocení  –  a  předpokládá  se 

i využívání  –  všech  faktorů  managementem bylo  vyšší,  než  hodnocení  rodičů. 

Znamenalo by to, že žádný z faktorů vedení škol nepodceňuje. V případě našeho 

výzkumu tento stav nenastal pouze u dvou faktorů – viz vyznačení v následující 

tabulce; zde je tedy možné hledat rezervy v práci managementu škol.

Rodiče Ředitelky

Den otevřených dveří 87% 70%

Internetové stránky 25% 52%

Účast na veřejných vystoupeních 39% 57%

Schůzka s vedením 76% 61%

Informace v regionálním tisku 44% 66%

Propagační materiály 29% 54%

Odborné besedy 15% 28%

Možnost návštěvy 81% 82%

Prezentace na veřejnosti 26% 46%

Jiné 0% 0%
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Rodiče Ředitelky

42



SHODA V HODNOCENÍ:

U obou skupin získala téměř shodné hodnocení  současná politika většiny MŠ: 

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Možnost navštívit školu „kdykoliv“ je dnes již v MŠ pomalu 

samozřejmostí a rodiče je rádi navštěvují.

PODCENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANA MANAGAMENTU ŠKOLY:

Z vyhodnocení vyplývá, že dva z uvedených nástrojů-faktorů preferují rodiče více 

než  management  MŠ,  a  to  organizované  Dny  otevřených  dveří  a  schůzku 

s vedením školy. Zde jsou pro management škol rezervy pro další postup.

PŘECENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANAGEMENTU ŠKOLY:

Výrazně rozdílné hodnocení (rodiče 25% x ředitelky 52%) se objevilo u faktoru 

internetové stránky. V dnešní době se většina MŠ, pokud mají počítač ve škole, 

snaží  o  svou  propagaci  pomocí  vlastních  internetových  stránek.  Z výsledků 

výzkumu je však zřejmé, že rodiče tato forma prezentace škol tolik neoslovuje. 

Důvodů  proč,  může  být  několik  –  rodiče  nevlastní  počítač,  nejsou  dobře 

informováni ze strany školy o této možnosti, atd.

Propagační materiály jsou vedením škol preferovány také výrazně více, než rodiči 

(rodiče 29 % x ředitelky 54 %). 

5.4.4.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ:

 Více se soustředit na přípravu a organizaci Dne otevřených dveří, který 

je pro rodiče velmi účinným nástrojem prezentace školy na veřejnosti.

 Posílit  možnost schůzek rodičů s vedením MŠ, neboť rodiče na tento 

způsob výrazně preferují.

 I přes výrazně odlišné hodnocení účinnosti internetových stránek nadále 

tento nástroj využívat, neboť je pravděpodobně jen otázkou času, kdy 

bude rodiči  více využívána možnost získat informace o škole z jejich 

internetových stránek

 Zvážit náklady na propagační materiály, pokud by šlo o výrazné finanční 

náklady, bylo by účelné zvážit efektivitu těchto nákladů.
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5.4.5. Otázka č. 7 – oblast KULTURA ŠKOLY

Kulturu školy ovlivňuje vše, co školu obklopuje, i to co se odehrává uvnitř každé 

školy. Management školy si uvědomuje, že kvalita vnitřního prostředí, vztahů, atd. 

je jedním z rozhodujících a nejsilnějších faktorů ovlivňující vnímanou kvalitu školy. 

I když školy svou kulturu mění velmi pozvolna, přeci i ony vědí, že je to oblast, 

které musí věnovat zvýšenou pozornost.

Právě proto měla otázka u cílové skupiny MŠ zjistit, zda se domnívají, že kultura 

školy může ovlivnit  rozhodování  rodičů při  jejich výběru školy a u druhé cílové 

skupiny  rodičů  potom to,  jak  oni  vnímají  tuto  oblast.  V rámci  této  oblasti  bylo 

vymezeno 12 konkrétních nástrojů-faktorů kultury školy,  které opět  respondenti 

hodnotili  z hlediska účinnosti  bodovým hodnocením (1 – nejméně,  3  – nejvíce 

účinné);  získané  bodové  hodnocení  bylo  pro  zpracování  převedeno  do 

procentuálního  vyjádření  tak,  že  100%  =  bodové  hodnocení  3  od  všech 

respondentů.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Domníváte se, že některé prvky kultury školy mohou ovlivnit rozhodování 

rodičů Vašich budoucích klientů při výběru vhodné MŠ?

Ano Ne

100% 0%
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Pokud ano, které podle Vás nejvíce ovlivní rozhodování zákonných zástupců 

Vašich klientů?

Provozní doba 70%

Počet tříd, dětí 52%

Prostředí budovy 78%

První dojem 75%

Vztahy mezi klienty a pracovníky 80%

Klima 81%

Pověst, image 86%

Vybavení 65%

Další aktivity 74%

Švp 57%

Informace z jiných zdrojů 58%

Pracovníci, vztahy, komunikace 69%
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Provozní doba
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Pros tředí budovy

První dojem
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Vybavení

Dalš í aktivity

Švp

Inform ace z jiných zdrojů

Pracovníci, vztahy, kom unikace
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100% škol  věří,  že  kultura  školy  působí  na  rozhodování  rodičů  a že  nejsilněji 

působícími faktory z této oblasti jsou: celkové klima a pověst školy, vztahy mezi 

klienty a zaměstnanci, prostředí školy a její okolí. Uvědomují si, i jaký význam má 

pro  rodiče  provozní  doba  školy,  nabídka  dalších  aktivit,  vybavenost,  ale 

i vystupování a komunikace jednotlivých pracovníků školy.

Pro skupinu rodičů byla otázka z     oblasti kultury školy předložena a vyhodnocena   

takto:

Co Vás přesvědčilo o volbě Vaší MŠ?

Provozní doba 62%

Počet tříd, dětí 58%

Prostředí budovy 88%

První dojem 86%

Vztahy mezi klienty a pracovníky 79%

Klima 97%

Pověst, image 95%

Vybavení 71%

Další aktivity 65%

Švp 69%

Informace z jiných zdrojů 75%

Pracovníci, vztahy, komunikace 92%
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Nástroje – faktory z oblasti kultury školy vnímají a hodnotí všichni rodiče. Osloví je 

nejen první dojem při vstupu do MŠ, ale jejich rozhodování ovlivní zejména tyto 

faktory:  celkové  klima  školy,  její  pověst,  chování  a  komunikace  zaměstnanců 

školy, ale i celkové prostředí školy.

Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 7:

Z odpovědí je zřejmé, že obě skupiny si uvědomují důležitost a vliv kultury školy.  

Management školy si uvědomuje výhody vysoké kvality kultury školy. Rodiče dle 

odpovědí pečlivě sledují jednotlivé nástroje kultury školy a podle jejich kvality si 

případnou školu vybírají.

Srovnání preference vybraných faktorů:

I v této oblasti dochází k podceňování některých nástrojů kultury školy ze strany 

managementu.  Optimální  by  bylo,  pokud by  hodnocení  a  využívání  vybraných 

faktorů ze strany managementu bylo  vyšší,  než hodnocení  rodičů.  Na základě 

našeho výzkumu je možné označit 9 faktorů, v kterých je možné hledat rezervy 

managementu školy (viz označení v následující tabulce).
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Otázka Rodiče Ředitelky

Provozní doba 62% 70%

Počet tříd, dětí 58% 52%

Prostředí budovy 88% 78%

První dojem 86% 75%

Vztahy mezi klienty a pracovníky 79% 80%

Klima 97% 81%

Pověst, image 95% 86%

Vybavení 71% 65%

Další aktivity 65% 74%

Švp 69% 57%

Informace z jiných zdrojů 75% 58%

Pracovníci, vztahy, komunikace 92% 69%
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Rodiče Ředitelky

SHODA V HODNOCENÍ:

U obou skupin došlo téměř ke shodě v názoru na faktor – vztahy mezi klienty 

a pracovníky školy.
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PODCENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANAGEMENTU ŠKOLY:

Z vyhodnocení vyplývá, že 9 nástrojů-faktorů vnímají, zohledňují, preferují rodiče 

více než management školy. Nástroje z této oblasti: počet dětí ve třídě, prostředí 

budovy MŠ, první  dojem rodičů,  klima školy,  pověst  a  image školy,  materiální 

vybavení  zařízení,  pořádání  škol  v přírodě,  vztahy  a  komunikace  mezi 

zaměstnanci školy,  to jsou faktory,  ve kterých mají managementy škol rezervy. 

Školy musí sledovat i to, co se o nich povídá na veřejnosti a jaké informace jsou 

o nich šířeny. 

V těchto  faktorech  by  měla  škola  v budoucnu  hledat  možnosti  pro  upevnění, 

posílení a zlepšení svého místa v konkurenčním prostředí ostatních škol.

PŘECENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANAGEMENTU ŠKOLY: 

Rozdíly, které ale nejsou až tak veliké, se objevily u dvou faktorů. Provozní doba 

MŠ se již  v minulosti  přizpůsobovala  požadavkům rodičů,  kteří  často  pracovali 

v zaměstnáních  s pevnou  pracovní  dobou.  V   současné  době  si  někteří  rodiče 

mohou ve svém zaměstnání upravit pracovní dobu dle svých možností, a proto již 

tento faktor není pro ně tak důležitý. Stále je však určité procento rodičů, pro které 

je tento faktor podstatný. Některé MŠ vidí svou budoucnost v nabídkách velkého 

množství aktivit pro děti i rodiče.

5.4.5.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ: 

 Neřešit stoupající počet zájemců o MŠ navyšováním počtu dětí ve třídách. 

Tento faktor  rodiče  sledují  a  ovlivňuje  jejich výběr  školy.  Naopak hledat 

společně se zřizovatelem jiná řešení. Rodiče většinou preferují MŠ s nižším 

počtem dětí ve třídách.

 Více sledovat úpravu, čistotu a výzdobu v celé budově MŠ, neboť rodiče 

toto  sledují  při  svých  návštěvách  a  silně  to  ovlivní  zejména  jejich  první 

dojem. 

 Neustále  pracovat  na  celkovém  zlepšování  vztahů  a  komunikaci  mezi 

zaměstnanci školy. Vylepšovat její celkové klima a tím pozitivně ovlivňovat 

svou  pověst,  image  na  veřejnosti.  Komunikovat  s klienty,  rodiči, 

zaměstnanci.  Nebát  se  řešit  případné  konfliktní  situace,  které  mohou 

vzniknout například získáním nepřesné, neúplné informace. Raději  těmto 
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problémům předcházet.  Sledovat  co se o „nás“  povídá.  Rodiče preferují 

tento způsob získávání informací o škole.

 Snažit se najít nové cesty a způsoby, jak získat více finančních prostředků 

na zlepšení materiálního vybavení MŠ.

 Zvážit  přiměřený  počet  aktivit  konaných  a  organizovaných  MŠ tak,  aby 

vhodně doplňoval již fungující činnosti školy a byl pro školu efektivní.

Sledovat  co  preferují  rodiče.  Například  možnost  výjezdu  dětí  do  školy 

v přírodě. Tuto aktivitu podporovat, rozvíjet.

 I  přes odlišné hodnocení  faktoru provozní  doby MŠ bych i  nadále tento 

faktor nepodceňovala. Stále je skupina rodičů, pro které je tento faktor při 

výběru školy přímo rozhodující.
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5.4.6 Otázka  č.  8  –  oblast  INFORMAČNÍ  SYSTÉM  ŠKOLY  SMĚREM 

K BUDOUCÍMU KLIENTOVI, ZÁPIS DO MŠ

U cílové skupiny MŠ měla otázka zjistit,  jak školy dodržují zákonem stanovená 

pravidla  pro  zápis  do  MŠ.  Zda při  inzerci  zápisu  zohledňují  dostupnost  těchto 

informací a tím hledají efektivní cesty k potencionálnímu zákazníkovi.

U cílové skupiny rodičů jsme si otázkou ověřovala, zda si MŠ plní tuto povinnost, 

a pokud ano, tak která možnost způsobu inzerce zápisu je pro ně nejdostupnější. 

V rámci  této  oblasti  bylo  vymezeno  5  konkrétních  faktorů-způsobů  možností 

inzerce zápisu do MŠ, které respondenti hodnotili z hlediska účinnosti bodovým 

hodnocením (1 – nejméně, 3 – nejvíce účinné); získané bodové hodnocení bylo 

pro zpracování převedeno do procentuálního vyjádření tak, že 100% = bodové 

hodnocení 3 od všech respondentů.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Inzerujete termín zápisu do Vaší MŠ?

Ano Ne

100% 0%
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Pokud ano,  která  z uvedených  možností  je  pro  zákonné  zástupce  Vašich 

klientů nejdostupnější?

Nástěnka v MŠ 46%

Regionální tisk 49%

Internetové stránky 33%

Osobní dopis 17%

Vývěsky v okolí 47%
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Nástěnka v MŠ
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Internetové stránky

Osobní dopis

Vývěsky v okolí

Všechny  MŠ,  které  odpovídaly  v dotaznících,  plní  na  100%  svou  povinnost 

vyhlásit  a  inzerovat  termín  zápisu.  Nejvíce  preferují  inzerci  v regionálním tisku 

(49%) a ve vývěskách v okolí školy (47%). V rámci svého informačního systému 

využívají  ještě možnosti  informovat rodiče na svých nástěnkách v budově školy 

(46%)
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Pro skupinu rodičů byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Inzeruje Vámi vybraná MŠ termín zápisu do MŠ?

Ano Ne

95% 5%

95%

5%

Ano Ne

Pokud ano, která z uvedených možností je pro Vás nejdostupnější?

Nástěnka v MŠ 75%

Regionální tisk 85%

Internetové stránky 56%

Osobní dopis 44%

Vývěsky v okolí 66%
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Z odpovědí  rodičů je zřejmé, že ne všechny MŠ oznamují,  inzerují  svůj  termín 

zápisu. Je ale možné, že školy dodržují tuto zákonnou povinnost, ale volí špatnou 

cestu inzerce, nedostupnou pro některé rodiče.

Rodiče  nejvíce  vyhledávají  informace  o  zápisu  v regionálním  tisku  (85%),  na 

nástěnkách v MŠ (75%) a ve vývěskách v okolí MŠ (66%), tyto možnosti jsou pro 

ně nejdostupnější.

Srovnání odpovědí obou skupin na otázku č. 8:

Z odpovědí je patrné, že managementy škol se snaží nabídnout všechny možné 

způsoby inzerce pro oznámení zápisu. Obě skupiny se rozcházejí v procentuálním 

hodnocení dostupnosti možností-faktorů způsobů inzerce.

Srovnání preference vybraných faktorů:

Optimálním  výsledkem  by  bylo,  pokud  by  hodnocení  –  a  předpokládá  se 

i využívání – všech možností-faktorů managementem bylo vyšší, než hodnocení 

od rodičů. Znamenalo by to, že žádnou možnost-faktor z oblasti prezentace zápisu 

vedení  škol  nepodceňuje.  V případě  našeho  výzkumu  tento  stav  nenastal 

u žádného  z faktorů.  Vedení  škol  je  sice  využívá,  ale  jejich  význam  spíše 

podceňuje, proto je zde možné hledat rezervy.
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Otázka Rodiče Ředitelky

Nástěnka v MŠ 98% 46%

Regionální tisk 75% 49%

Internetové stránky 56% 33%

Osobní dopis 44% 17%

Vývěsky v okolí 66% 47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nástěnka v MŠ

Regionální tisk

Internetové stránky

Osobní dopis

Vývěsky v okolí

Rodiče Ředitelky

SHODA V HODNOCENÍ:

V této oblasti  došlo k velkým procentuálním rozdílům ve vyhodnocování,  ale při 

podrobnějším zkoumání výsledků jednotlivých skupin je zřejmé, že obě skupiny 

preferují tři stejné faktory ( nástěnky v MŠ, regionální tisk, vývěsky v okolí MŠ) 

PODCENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANAGEMENTU ŠKOLY:

Z vyhodnocení vyplývá,  že všech pět uvedených možností-faktorů z této oblasti 

preferují  rodiče  více  než  management  MŠ.  Zde  má  management  škol  ještě 

rezervy do budoucna.

PŘECENĚNÍ FAKTORŮ ZE STRANY MANGEMENTU ŠKOLY:

K přecenění managementem školy nedošlo u žádného faktoru.
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5.4.6.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ:

 Lépe  propracovat  celý  informační  systém,  který  vede  škola  směrem 

k budoucímu  klientovi.  I  nadále  využívat  nabízené  možnosti,  ale  jejich 

dopad zefektivnit.

 Zvážit  možnost  osobnějšího  kontaktu  a komunikaci  s budoucím klientem 

(schůzka s budoucími klienty, osobní dopis z MŠ).

 Více i v tomto směru využívat internetových stránek školy.

 Možnost inzerce zápisu školy v regionálním tisku využít v kratších časových 

intervalech a opakovaně za sebou.
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5.4.7 Otázka č. 9, určená jen pro MŠ:

U cílové skupiny MŠ měla otázka zjistit,  zda mají  v rámci  svého strategického 

plánování vypracovaný plán pro přijímání nových klientů. 69% MŠ uvedlo, že má 

vypracovaný plán s kritérii pro přijímání nových klientů. Ale na základě spolupráce 

s MŠ  i  v průběhu  zpracovávání  této  ZBP  jsem  zjistila,  že  nejednoznačná 

formulace zvolené otázky vedla k nepřesným odpovědím ze stran MŠ. Ředitelky 

MŠ uvádějí, že využívají v současné době vypracovaný plán s kritérii pro přijímání 

dětí  a  to  zejména v regionech  se  zvýšeným zájmem klientů  o  umístění  v MŠ. 

Nejedná se však o strategický plán s výhledem do budoucnosti.

Pro skupinu MŠ byla otázka předložena a vyhodnocena takto:

Má Vaše MŠ vypracovaný plán a kritéria pro přijímání nových klientů do MŠ?

Ano Ne

69% 31%

69%

31%

Ano Ne

5.4.7.1 DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT MŠ:

 Vytvořit si strategický plán pro získávání nových klientů do MŠ pro období 

krize.  Ta  může  být  vyvolána  nejen  poklesem  populace  v regionu,  ale 

i například  změnou  v politické,  ekonomické,  sociální  oblasti  společnosti. 

Budoucnost přeje připraveným.
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6 ZÁVĚR PRÁCE A JEJÍ VYUŽITELNOST

Cílem práce bylo určit efektivní nástroje pro strategii při získávání klientů do 

MŠ. Porovnat je již s fungujícími mechanismy na MŠ a zároveň s  požadavky ze 

strany zákazníků.

V rámci školního marketingu považujeme dítě, žáka, studenta za zákazníka školy.

V případě MŠ je zákazníkem rodič dítěte, jeho zákonný zástupce. Zákazník-rodič, 

je osobou, která rozhoduje o výběru vhodného produktu, služby. To znamená, že 

rozhoduje o výběru vhodné MŠ. Proto bylo nutné provést výzkum u obou skupin 

a provést konfrontaci výsledků. Tím jsme určili oblasti, kde se obě skupiny shodují 

a  naopak,  kde  musí  dojít  ze  strany  MŠ ke  změně,  aby  více  zohlednila  přání 

zákazníka.  Závěry  z tohoto  porovnávání  jsou  podrobněji  rozpracovány  u 

jednotlivých otázek a jsou zde i doporučení pro managementy škol. Celkově je 

prokázáno, že rezervy v oblasti získávání nových klientů do MŠ existují a školy by 

na ně měly reagovat.

Tento  materiál  budou  moci  využívat  MŠ,  kde  se  management  školy  nebojí 

provádět  změny  v již  zaběhnutých  činnostech,  který  hledá  efektivní  cesty 

k novému klientovi a chce být krok před svou konkurencí. Zároveň dokáže v rámci 

svého  strategického  plánování  předvídat  možné  změny  demografických, 

sociálních, ekonomických podmínek ve svém okolí a chce na ně být připraven. 

V minulosti  již  došlo  k výrazným změnám například  demografických  podmínek. 

Pokles demografické křivky a nedostatek dětí vedl ke změně v poměru sil  mezi 

nabídkou a poptávkou a školy nebyly na tuto situaci připraveny. Proto docházelo 

k rušení škol, nebo k jejich slučování. Mnohé školy se však poučily a dnes si plně 

uvědomují, že děti jsou hlavním smyslem existence školy a bez nich škola nemůže 

existovat  a  ztrácí  svůj  smysl.  V současné  době  se  řeší  v oblasti  předškolního 

školství spíše opačný problém a mohlo by se zdát, že je tato práce a celý výzkum 

zbytečný.  Ale s tím nelze  souhlasit.  Právě díky získanému poučení  z minulosti 

dnes každý management školy ví, že v rámci svého strategického plánování musí 

sledovat, analyzovat, vyhodnocovat a reagovat na různé změny. Dnešní situace 

může svádět některé MŠ k pasivitě právě v oblasti  získávání nových klientů do 

MŠ, neboť v současné době převyšuje poptávka nabídku. Ale podle prognóz ČSÚ 
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tento stav nebude trvalý a opět může nastat období, kdy nabídka bude převyšovat 

poptávku. A právě na takovou situaci bude připravena jen ta MŠ, která využije 

například i tento materiál jako podklad pro vytvoření svého strategického plánu pro 

získávání nových klientů do MŠ.
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Příloha č. 1

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vybranou odpověď, prosím označte

6. Zjišťovali jste si, jak se MŠ 
prezentuje na veřejnosti? ANO NE

Pokud ano, které informace 
z oblasti prezentace MŠ Vás 
nejvíce ovlivnily při výběru MŠ?

označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

Den otevřených dveří v MŠ

vlastní internetové stránky MŠ

1. Počet MŠ ve Vaší obci, městě 
pouze 1 MŠ

2 – 5 MŠ
6 – 10 MŠ

více než 10 MŠ

2. Velikost obce, počet obyvatel:

do 1 000 obyvatel
do 10 000 obyvatel
do 20 000 obyvatel
do 50 000 obyvatel
nad 50 000 obyvatel

3. Byla pro Vás spádovost (dostupnost MŠ od 
Vašeho bydliště) rozhodujícím faktorem pro 
výběr Vaší MŠ? 

ANO NE

4. Zjišťovali jste si výši úplaty (tzn. školné) za 
vzdělávání ve Vámi vybraných MŠ?

ANO NE

5.  Byli jste kontaktováni – osloveni přímo 
některou MŠ? Pokud ano, uveďte jakým 
způsobem a označte, jak Vás tento faktor 
ovlivnil při výběru MŠ: 
označte bodovým hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

ANO NE

písemná pozvánka z MŠ
osobní návštěva z MŠ
telefonicky
jinak, uveďte prosím jak…
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účast dětí z MŠ na veřejných 
vystoupeních
informativní schůzka s vedením 
MŠ
informace v regionálním tisku o MŠ
propagační materiály školy (letáky, 
časopis.)
pořádání odborných besed pro 
veřejnost
možnost návštěvy MŠ, kdykoliv

prezentace zástupců školy na 
veřejnosti, akcích obce
jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je:

7. Co Vás přesvědčilo o volbě Vaší MŠ? Označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

 provozní doba MŠ
 počet tříd, počet dětí v MŠ
prostředí budovy, úklid, výzdoba,…

první dojem při vstupu do budovy MŠ
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vztahy mezi klienty školy (zákonnými zástupci klientů) a 
pracovníky školy

celkové klima školy

pověst (image) školy

vybavení MŠ

nabídka dalších sport., kultur. aktivit v MŠ - nadstandard

školní vzdělávací program (ŠVP) vaší MŠ

získané informace z jiných zdrojů (mimo vlastní MŠ)

pracovníci školy (jejich komunikace, prezentace školy, 
vztahy…)

8.  Inzeruje Vámi vybraná MŠ 
termín zápisu do MŠ? ANO NE

Pokud ano, která z uvedených 
možností je pro Vás 
nejdostupnější?

označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

nástěnka v MŠ
v regionálním tisku
na internetových stránkách MŠ
osobní dopis z MŠ 
vývěsky v okolí MŠ

jiný způsob, uveďte jaký…

Příloha č. 2

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY, VED. UČITELKY MŠ

vybranou odpověď, prosím, označte

Vaše funkce:

Ředitelka školy
Vedoucí učitelka
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4. Zajímají se rodiče budoucích 
klientů o výši úplaty za vzdělávání 
na Vaší MŠ?

ANO NE

5. Kontaktujete – oslovujete přímo 
své budoucí klienty? ANO NE

Pokud ano, který způsob 
pokládáte za nejúčinnější?

označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně

3 nejvíce
písemnou pozvánkou k návštěvě 
Vaší MŠ
Vaší osobní návštěvou v rodině 
klienta

1. Počet MŠ ve Vaší obci, 
městě: 

pouze 1 MŠ
2 – 5 MŠ

6 – 10 MŠ
více než 10 MŠ

2. Velikost obce, počet 
obyvatel:
do 1 000 obyvatel
do 10 000 obyvatel
do 20 000 obyvatel
do 50 000 obyvatel
nad 50 000 obyvatel

3. Jsou ve Vaší MŠ klienti z jiné 
spádové (dostupné) oblasti
 Vašeho regionu?
Pokud ano, kolik procent: 
odhadem

ANO NE

1 – 20%
20 – 30%
30 – 50%
50 – 80%
80 – 90%

90% a více

4. 
a 

Je výše úplaty za vzdělávání na 
Vaší MŠ rozdílná od ostatních MŠ 
v obci, městě?
Pokud ano, o kolik Kč?

ANO NE

+ – 100. -Kč
+ – 200. -Kč
+ – 300. -Kč
+ – 500. -Kč
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telefonicky
jiným způsobem, uveďte jak…

6. Využíváte různé možnosti 
prezentace své MŠ pro oslovení 
rodičů Vašich budoucích 
klientů? 

ANO NE

Pokud ano, které z uvedených 
možností považujete za 
nejúčinnější pro získání nových 
klientů do Vaší MŠ?

označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

Den otevřených dveří v MŠ

vlastní internetové stránky MŠ

účast dětí z MŠ na veřejných 
vystoupeních
informativní schůzka s vedením 
MŠ
informace v regionálním tisku o MŠ
propagační materiály školy (letáky, 
časopis…)
pořádání odborných besed pro 
veřejnost
možnost návštěvy MŠ, kdykoliv

prezentace zástupců školy na 
veřejnosti, akcích obce…
jiné, uveďte jaké a ohodnoťte je:
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7. Domníváte se, že některé prvky 
kultury školy mohou ovlivnit 
rozhodování rodičů Vašich 
budoucích klientů při výběru 
vhodné MŠ?

ANO NE

Pokud ano, které podle Vás 
nejvíce ovlivní rozhodování 
zákonných zástupců Vašich 
klientů?

označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

 provozní doba MŠ   
 počet tříd, počet dětí v MŠ
prostředí budovy, úklid, výzdoba,…
první dojem při vstupu do MŠ

vztahy mezi klienty školy 
(zákonnými zástupci klientů) a 
pracovníky školy   
celkové klima školy
pověst (image) školy
vybavení MŠ
nabídka dalších sport., kultur. 
aktivit v MŠ - nadstandard
školní vzdělávací program (ŠVP) 
vaší MŠ
získané informace o MŠ z jiných 
zdrojů (mimo vlastní MŠ)
pracovníci školy (jejich 
komunikace, reprezentace školy, 
vztahy,…)                                         
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8.  Inzerujete termín zápisu do Vaší 
MŠ? ANO NE

Pokud ano, která z uvedených 
možností je pro zákonné 
zástupce Vašich klientů 
nejdostupnější?

označte bodovým 
hodnocením:
1 nejméně
2 průměrně
3 nejvíce

nástěnka v MŠ
v regionálním tisku
na internetových stránkách MŠ
osobní dopis z MŠ 
vývěsky v okolí MŠ

jiným způsobem, uveďte jak…

9. Má Vaše MŠ vypracovaný plán a 
kritéria pro přijímání nových 
klientů do MŠ?

ANO NE

Pokud ne, plánujete pro Vaši MŠ 
takový materiál do budoucna 
vypracovat? 

 
ANO  NE
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