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1 Úvod 

Vzdělání hraje velice důležitou roli v životě každého člověka a je mu poskytováno 

prostřednictvím vzdělávacích institucí. Školy však nepředstavují pouze prostředek, kterým je 

umožněno dosáhnout vzdělání. Poskytují také výchovu, návyky, postoje a dovednosti, které 

jsou podstatnou součástí osobnosti člověka. Jedná se v podstatě o komplexní soubor faktorů, 

které působí na celkový vývoj dítěte už od nástupu do mateřské školy a tvoří základ pro jeho 

další osobní i pracovní rozvoj. 

Je tedy zřejmé, že výběr školy je velice důležitým rozhodnutím a neměl by vycházet 

pouze z pohodlnosti rodičů (např. blízkost školy od místa bydliště). Naopak by se měly brát 

v úvahu všechny aspekty školy, které mohou, ať už v negativním nebo pozitivním slova 

smyslu, působit na dítě. Základní škola by měla proto poskytovat nejen kvalitní zdělávání 

a pedagogy, ale měla by umět připravit své žáky na další život a nabízet jim co nejlepší 

zázemí. Stav českého školství však bohužel není ideální. Mnoho škol má problémy ať už 

s kapacitou tříd nebo výukou cizích jazyků. Alternativou tak ke státním školám, jsou školy 

soukromé. Soukromé školy nabízejí za cenu školného určitou přidanou hodnotu, jako menší 

počet žáků ve třídě, rodinné prostředí nebo rozšířená výuka cizích jazyků s rodilým mluvčím.  

Tématem této diplomové práce je „Návrh marketingové komunikace pro základní 

školu“ ve městě Ostrava. Tato soukromá škola se nyní nachází ve fázi projektu s pracovním 

názvem „Opravdová škola J. A. Komenského“, i tak je však podle mého názoru důležité, 

obstarat komunikaci s rodiči případných žáků školy a zjistit jejich zájem o tento projekt či 

případné námitky na něj, ještě před jeho samotnou realizací. Samotný koncept projektu je 

založen na poskytování kvalitních vzdělávacích služeb alternativní formou výuky a dalších 

benefitů, jak pro studenty, tak pro jejich rodiče.  

Toto téma jsem si vybrala, jelikož sama pracuji jako dobrovolník v organizaci, která 

pracuje s dětmi a stará se o jejich volnočasové aktivity. Jelikož přicházím do styku také 

s jejich rodiči, zajímalo mě, jaký pohled mají na vzdělávání svých dětí a jaké jsou v tomto 

směru jejich priority. Mimoto mě také zajímalo, jakým způsobem funguje vzdělávací systém 

v České republice a jaké další formy vzdělávání mohou být poskytovány.  

Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou marketingovou komunikaci pro 

projekt základní školy J. A. Komenského“ směrem k zákonným zástupcům potencionálních 

žáků. Dále budou vymezena teoretická východiska marketingové komunikace ve službách.  

V rámci vypracování diplomové práce bude uskutečněn marketingový výzkum, který 

bude proveden formou písemného dotazování a metodou focus group. Marketingový výzkum 
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bude zaměřený na zjištění, z jakých informačních zdrojů čerpali nebo budou čerpat zákonní 

zástupci studentů při výběru základní školy, jaký je vliv těchto zdrojů cílovou skupinu 

a posouzení jejich vhodnosti při marketingové komunikaci. Získané informace umožní 

stanovit návrhy účinné marketingové komunikace zaměřené na potencionální zákazníky 

organizace, tedy rodiče dětí na základních a mateřských školách ve městě Ostrava a na 

zvýšení povědomí o chystaném projektu mezi veřejností.  
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2 Charakteristika projektu základní školy 

V této kapitole je obecně představen projekt základní školy, jeho marketingový mix a 

postup zřízení soukromé základní školy. Dále je analyzováno mezoprostředí, makroprostředí 

a je provedena SWOT analýza. 

 

2.1 Charakteristika projektu základní školy J. A. Komenského 

Důvodem myšlenky založit soukromou základní školu J. A. Komenského byla 

nespokojenost se stávajícím stavem vzdělávání v České republice a snaha o jeho pozvednutí. 

Autor myšlenky, Ing. Mgr. Jakub Řeřicha, se domnívá, že výstup dosavadního systému výuky 

a výchovy ve školství neodpovídá tomu, co od něj společnost očekává, to jest, aby školu 

opouštěli samostatně uvažující jedinci, kteří jsou přínosem pro své okolí. S dostatečnou 

škálou praktických znalostí a dovedností, které budou moci umět aplikovat v následném 

životě.  

V dnešní době klesá zájem o technické obory, dětem dělají problém předměty jako 

matematika, fyzika a chemie. Většina žáků o dané předměty nejeví zájem, nudí je. Není proto 

divu, že čeští školáci jsou ve znalosti matematiky v porovnání se zeměmi v Evropské unii a na 

celém světě průměrní až podprůměrní. Čerství absolventi středních nebo vysokých škol končí 

na úřadech práce, přitom by měli být pro firmy tím „nejčerstvějším produktem“ o který je 

zájem. Důležitá je také jazyková vybavenost, která je však u mnoha studentů stále ještě na 

nízké úrovni. [17] 

Důvod těchto problémů vidí zadavatel v zastaralém systému výuky s nedostatečnou 

motivací k učení se, demotivací pedagogů, jejichž práce je podhodnocována atd. Žáci se do 

školy netěší, mnohdy je ve třídách i 30 žáků, tudíž není v silách pedagoga plně se věnovat 

každému z nich a jeho potřebám. Česká škola zůstává nesmírně konzervativní institucí, kdy se 

dětí učí dané informace nazpaměť, aniž by danou věc pochopili.  

Cílem základní školy je tak předejít těmto problémům tím, že poskytne rodičům 

možnost kvalitního vzdělání jejich dětí v přátelské prostředí a rodinné atmosféře, kde dítě 

nebude pouze pasivním příjemcem informací, ale budu se aktivně podílet na výuce. Tedy 

založit fungující základní školu se stabilní základnou dětí, jež jí budou navštěvovat a která 

bude schopna konkurovat ostatním základním školám v soukromém sektoru v Ostravě a okolí.  

Principy, na kterých chce škola J. A. Komenského stavět, vycházejí z díla Jana Ámose 

Komenského, zakladatele moderní pedagogiky, z prací PhDr. Anežky Janátové (intuitivní 

pedagogika), PhDr. Jany Nováčkové (Respektovat a být respektován, Mýty ve vzdělávání) a 
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Godi Kellerem. Také se volně inspiruje waldorfskou pedagogikou a knihou 7 návyků 

šťastných dětí od Seana Coveyho.  

Škola se chce profilovat jako malý „rodinný“ vzdělávací subjekt s menším počtem 

žáků a snahou zajistit, co nejlepší atmosféru pro komunikaci učitelů a žáků s vhodnými 

podmínkami pro individuální přístup vyučujících k žákům. Celkové klima školy bude stát na 

vstřícnosti, ochotě a proklientském přístupu. S tím souvisí také poskytování a přijímání zpětné 

vazby. Děti by se měli naučit nebát se kritiky, přijímat své chyby a hledat cesty, jak je 

napravit. To samé se očekává od kantorů, kteří by měli konstruktivní kritikou pomáhat 

k vytváření lepších podmínek na škole.  Tohoto bude dosaženo prostřednictvím bedlivého 

naslouchání, sebereflexe, asertivity, modelovými situacemi a diskuzemi.  

Zahájení provozu školy se předpokládá za dva a půl roku, to znamená ve školním 

2018/2019. Její konkrétní umístění není zatím jednoznačně určeno, bude však zřízena 

v Ostravě. Pokud bude poptávka dostatečná, předpokládá se rozšíření projektu také o 

mateřskou školu a střední školu.  

Škola bude určena pro běžný vzorek dětí, nebude se tedy jednat o speciální školu pro 

děti se speciálními potřebami, ani o školu pro výjimečně nadané děti. Žáci získají stejné 

základní vědomosti jako jejich vrstevníci. Lišit se však bude způsob, jakým jim tyto 

informace budou předávány, přičemž do nich budou zařazeny další, rozšiřující jejich rozsah 

znalostí a vědomostí.  

2.1.1 Mise budoucí základní školy 

Posláním školy je poskytovat základní vzdělávání žákům od 1. do 9. ročníku, 

v bezpečném prostředí, které bude motivovat a pomáhat žákům rozvíjet jejich vlastní 

osobnost a zároveň v nich podněcovat jejich zvídavost o okolní svět a prostředí. Podporovat 

výuku a volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků. Klást 

důraz na samostatnost a schopnost vytvářet si vlastní úsudek a být přínosem lidské 

společnosti. Při své činnosti se snažit podporovat vzdělávání zaměstnanců, k vytváření vysoce 

kvalifikovaného týmu pedagogů a dalších zaměstnanců pro poskytování vysoce kvalitních a 

profesionálních služeb.  

2.1.2 Vize budoucí základní školy 

Stát se respektovanou a vyhledávanou školou, zajišťující vzdělávací přání a potřeby 

jejich žáků, kterým pomáhá uplatnit se v 21. století.  
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2.1.3 Cíle budoucí základní školy 

 

Dlouhodobé cíle 

 Vybudovat prestižní základní školu, která bude patřit mezi nejlepších školy 

v Moravskoslezském kraji.  

 Vytvořit takové prostředí, kde se pedagogové budou moci naplno věnovat 

výuce a žákům bez zbytečné administrativy a které umožní vytvářet podmínky 

pro duševní i fyzický rozvoj dětí.  

 Soustavně sledovat nejnovější trendy a aktualizovat vyučovací metody tak, aby 

byly žákům poskytovány co nejkvalitnější služby, s důrazem na individuální 

přístup k žákům. 

 Snažit se o to, aby byla škola pro žáky přitažlivá a těšili se na ni. 

 Podporovat u žáků zájem o techniku a její praktické uchopení pomocí 

názorných ukázek a exkurzí. 

Krátkodobé cíle 

 Získat povolení od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zřízení 

soukromé školy, sestavit kolektiv kvalitních zaměstnanců školy a zajistit 

prostory pro výuku. 

 Zorganizovat nábor žáků do prvních ročníků nejpozději v lednu 2017. 

 Začít školní rok 2017/2018 s minimálním počtem 50 žáků. 

2.2 Marketingový mix budoucí základní školy 

Pokud se chce škola v tržním prostředí rozvíjet a přežít, měla by se zaměřit na studenta 

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

Marketingový mix neziskových organizací klade důraz na kvalitu služby a skládá se z těchto 

prvků [13]: 

 Product (produkt) -  nelze u něj předem zaručit konkrétní úroveň. 

 Price (cena) – cena je u neziskových organizací považována za nedůležitou, 

jelikož je často poskytována zdarma, avšak základní škola bude soukromá, 

tudíž bude nabízena za poplatek (školné). 

 Place (distribuce) – škola hledá zákazníky sama. 
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 Promotion (komunikace, propagace) – úkolem je informování veřejnosti o 

existenci a poskytování konkrétní služby, v tomto případě tedy navrhnout 

marketingový mix pro soukromou základní školu a jeho následného zavedení, 

pro efektivní marketingovou komunikaci. 

Marketingový mix vzdělávacích institucí může být rozšířen o další čtyři prvky 

marketingového mixu, a to [5]: 

 Osobnosti (personalities) – pracovníci, kteří služby poskytují s ohledem na 

kvalifikaci a komunikační dovednosti. 

 Pedagogické přístupy (process pedagogice approaches) – přístupy pedagogů 

k žákům, veřejnosti, rodičům. 

 Participační aktivizace (partipation activating) – podílení zaměstnanců na 

rozhodnutích a navrhování nových aktivit pro školu.  

 

2.2.1 Produkt (Product) 

      a) Základní produkt 

Škola se bude orientovat na základní vzdělávací produkt – tedy poskytnutí základního 

vzdělání s důrazem na výuku cizích jazyků a technických předmětů. 

Škola bude určena pro max. 90 žáků v devíti ročnících. V každé třídě bude nejvýše 10 

žáků. Po celou dobu studia, až do 9. třídy, povede jednotlivé třídy třídní učitel/ka, přičemž 

k sobě bude mít asistenta/ku pro možnost individuálnějšího přístupu k dětem.  

Provozní doba školy bude od 8 do 18 hodin. Výuka bude probíhat v době od 9:00 do 

17 hodin, v závislosti na konkrétním ročníku. Před začátkem a po skončení vyučování, budou 

moci žáci využívat služeb školní družiny nebo nabídky zájmových kroužků v rámci družiny. 

Výuka bude probíhat každý den od 9:00 a bude rozdělena na 45 minutové vyučovací 

hodiny. Jejich začátek a konec bude ohlašovat centrální zvonění. Po každé vyučovací hodině 

bude následovat 10 minutová pauza.  

Během hodin a o přestávkách budou probíhat jednoduchá tělesná cvičení formou 

eurytmie (druh pohybového umění) pro posílení vnímání sebe sama a ostatních, rozvíjení 

prostorové představivosti, hudebních a pohybových schopností žáků. Také bude pro žáky 

zdrojem nabrání nových sil k dalšímu učení a zároveň příjemným oddychem.  

Počty hodin daných vyučovacích předmětů budou odpovídat normám určených 

školským zákonem a rámcovým vzdělávacím systémem. Rozvrh vyučování bude zpracován 
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pro každou třídu třídním učitelem. Počty hodin jednotlivých předmětů se budou řídit školním 

vzdělávacím programem školy.  

Výuka žáku bude zaměřena na: 

 Techniku – to znamená na technické předměty jako je fyzika, chemie, 

matematika apod. Cílem výuky bude především praktické uchopení probírané 

látky, v důsledku čehož budou děti více rozumět tomu, co se kolem nich děje, 

proč se tomu tak děje a budou toto schopny samostatně vysvětlit. Součástí 

hodin bude více praktických ukázek, na kterých se budou děti sami podílet, 

probíhat budou také návštěvy Světa techniky v Ostravě a další exkurze. 

 IT technologie – děti se budou učit zacházet s počítači a jejich příslušenstvím, 

seznámí se se základní správou systému a kancelářskými programy. Dále se 

naučí bezpečně zacházet s internetem, tzn. orientovat se v nebezpečích, které 

se na něm nacházejí a účinně se před nimi chránit, umět ovládat základní 

funkce internetového prohlížeče, spravovat emailovou schránku nebo sociální 

sítě atd.  

 Sociální interakci -  během výuky občanské a rodinné výuky bude kladen 

větší důraz na komunikaci mezi žákem a učitelem, na samostatný projev žáků a 

jejich mravní a sociální výchovu (etika, estetika, etiketa).  

 Cizí jazyky – anglický jazyk se bude vyučovat již od první třídy, a to 

s rodilým mluvčím, který bude na žáky mluvit pouze anglicky.  

 

            b) Periferní produkt 

Družina  

Provozní doba družiny začne brzy ráno od 5:30 a bude trvat až do 18:00 hodin. Delší 

provozní doba družiny je nastavena tak, aby měli rodiče možnost dopravit dítě do školy, 

společně se svojí cestou do práce nebo z práce a dítě tak mohlo počkat na začátek vyučování, 

popřípadě na rodiče. Pro děti zde budou připraveny různé zájmové činnosti, kterým se budou 

moci věnovat (stolní, výtvarné hry apod.), bude zcela na jejich rozhodnutí, čemu se budou 

chtít věnovat. K dispozici budou mí také knihy či výtvarné potřeby.  

V rámci družiny bude také poskytována služba hlídání dětí, při méně závažných 

nemocech (jako např. rýma nebo kašel). Dítě bude odděleno od ostatních dětí, kdy se mu bude 

věnovat zdravotnice. Rodič tak bude mít záruku, že je o dítě postaráno, bere všechny 

předepsané léky a je v dobré péči. Této služby můžou využít rodiče, kteří nemají možnost 
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jinak obstarat hlídání dětí při nemoci nebo si nemohou vzít dovolenou z práce. Družina bude 

zahrnuta v rámci školného. Zájmové kroužky budou poskytovány v rámci družiny, čímž 

odpadne rodičům starost o rozvoz dětí na tyto kroužky. Škola by měla vytvářet podmínky pro 

kvalitní práci školní družiny, která bude kvalitně vyplňovat čas žáků bohatou a rozmanitou 

nabídkou zájmových kroužků a tím vytvářet podmínky pro individuální podporu žáků 

v odpoledních hodinách 

 

Školní jídelna 

Co se týče stravování, velký důraz bude samozřejmě kladen nejen na kvalitu a pestrost 

jídel, ale také na úroveň stravování. V rámci školní jídelny bude na výběr ze dvou a více jídel. 

Děti se budou učit také pravidlům slušného chování u stolu, jelikož i to, jak se u stolu chovají, 

má rozhodující vliv na mezilidské vztahy a rozhoduje o zařazení do prostředí, ve kterém se 

pohybují.  

 

Školní mikrobus 

Školní mikrobus by sloužil hlavně těm rodičům, kteří by neměli čas dopravit své dítě 

do školy nebo ze školy, přičemž by fungovali pravidelné linky. Mikrobus by se dal také 

využít v případě nějaké výjimečné situace, kdy by rodič mohl tuto službu využít, i když by 

své dítě do školy běžně vozil. 

 

Praktický lékař a zubař 

Škola by také poskytovala preventivní zdravotní a zubní prohlídky pro své žáky. To 

neznamená, že by zubař i lékař sídlili v budově školy, ale žáci by je pravidelně navštěvovali 

v jejich ordinacích v rámci vyučování. Spolupráce by mohla být navázána také s mladými 

lékaři a zubaři, kteří by si ve škole mohli vykonat svou povinnou praxi a spolupracovali by 

tak se školou dlouhodoběji.  

 

2.2.2 Cena (Price) 

Při rozhodování o výši školného musí škola zvážit všechny podmínky, v kterých škola 

působí. Nejdůležitější je samozřejmě způsob financování školy. Jelikož se bude jednat o školu 

základní, může počítat s tím, že od státu získá poměrnou část normativu ke krytí nákladů 

spojených s výukou. Vybrané školné by tak mělo představovat dorovnání do skutečné výše 

normativu a případnou platbu za nadstandardní služby [11].  
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Jelikož se projekt nachází ve fázi plánování, jako nejvhodnější metoda pro stanovení 

výše školného, se jeví metoda nákladová. Ta vychází z celkových nákladů, které škole 

vzniknou a určité míry zisku pro její další rozvoj. Do těchto nákladů musíme započítat fixní 

náklady, které se změnou objemu výkonů školy nemění (nájemné, platy pracovníků, splátky 

úroků apod.) a variabilní náklady, které se při změně výkonů mění. Ty se můžou měnit 

proporcionálně (náklady rostou stejným tempem jako výkony školy), progresivně (náklady 

rostou rychlejším tempem) nebo degresivně (náklady rostou pomalejším tempem). Součtem 

těchto nákladů získáme celkové náklady, ke kterým se připočítá předem stanovená míra zisku 

v procentech, která by měla sloužit k dalšímu rozvoji školy [11].  

Výhodou nákladového způsobu je, že určuje jasná pravidla pro stanovení výše 

školného a při zvyšování počtu studentů, klesají náklady spojené s výukou jednoho studenta, 

tudíž roste míra zisku. Díky tomu si může škola v budoucnu upravit výši školného nebo 

způsob jeho stanovení. Nevýhodou je to, že neodráží reálnou situaci existující na trhu a 

nezohledňuje skutečnost, jakou částku jsou zákazníci opravdu ochotni platit za školné [11].  

2.2.3 Místo, Distribuce (Place) 

Umístění školy a její dostupnost je silným faktorem, který ovlivňuje rozhodování 

rodičů o volbě školy. Mělo by se také přihlížet k jeho vnitřnímu vybavení, které posiluje pocit 

dobré atmosféry, respektu a bezpečí. 

Jako vhodná příležitost se do začátku jeví nevyužité prostory základních nebo 

středních škol na území Ostravy, které škola mohla využívat za pronájem. Pří výběru objektu 

by se měla brát v úvahu nejen cena, ale také jeho technický stav a atmosféra jak jeho okolí, 

tak jeho vnitřních prostor. Dostupnost by v tomto případě byla usnadněna díky školnímu 

mikrobusu, který by děti do/ze školy vozil.  

2.2.4 Komunikace (Promotion) 

Je nezbytné vytvářet příznivé představy o škole, prezentovat školu a její aktivity u 

samotných žáků, jejich rodičů, pedagogů, a široké veřejnosti. Spolupráce a komunikace 

s rodiči žáků je podstatnou a nezbytnou součástí činnosti školy. Povinností je poskytovat jim 

základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí, o 

způsobu, obsahu a rozsahu výuky, o uvažovaných změnách ve škole atp.  

V současné době neprobíhají v rámci projektu žádné komunikační aktivity ani dosud 

nebyly využívány žádné komunikační prostředky. O projektu soukromé základní školy tak 

neexistuje žádná informovanost mezi veřejností. Jedním z hlavních cílů diplomové práce je 
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tedy navrhnout vhodnou marketingovou komunikaci pro základní školu J. A. Komenského 

prostřednictvím vytvoření komunikačního mixu pro její cílové skupiny zákazníků. 

2.2.5 Lidé, osobnosti (Personalities) 

Při plné vytíženosti školy, tedy v případě výuky ve všech devíti ročnících, bude škola 

zaměstnávat 16 lidí. Bude se jednat o ředitele, 9 učitelů, 4 asistenty, 2 vychovatele ve školní 

družině, školník a úklidové pracovnice. Dalšími pracovníky budou účetní, lektoři zájmových 

kroužků, školní psycholog, zubař a dětský lékař. Pedagogičtí pracovníci budou vybíraní 

důsledným výběrovým řízením.  

Mzdy zaměstnanců by byly určeny orientačně podle platových tabulek pedagogických 

a nepedagogických pracovníků platných od 1. 11. 2014 kvůli snazšímu zjištění obvyklého 

odměňování zaměstnanců ve školství. Pedagogové by však byli finančně ohodnoceni i na 

základě jejich mimoškolních aktivit, jejich přednáškové a tvůrčí činnosti pro rodiče nebo při 

přípravě oslav a vystoupení. Tím by byli zároveň motivováni k aktivnímu zapojování se do 

chodu školy a k aktivní komunikaci s rodiči žáků.  

Pro udržení a rozvíjení profesní dovednosti zaměstnanců je nutné rozvíjet funkční 

systém kontroly, motivace a odměňování zaměstnanců. To také znamená zajišťovat kvalitní 

vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na potřeby školy i jednotlivců a provádět 

systematickou kontrolu kvality výchovně-vzdělávacího procesu a organizace školy. Celý 

učitelský kolektiv by tak byl stmelován pomocí mimoškolních aktivit pro ně určených jako 

například bowling nebo výjezdní relaxační porady. Pro pedagogy bude také k dispozici školní 

psycholog 

 

2.2.6 Pedagogické přístupy (Process Pedagogical Approaches) 

Metodika výuky jsou nástrojem, který škole umožňuje se použitím netradičních metod 

odlišit od konkurence. Vzdělávací obsah, aktivity a činnosti by měli směřovat k utváření 

klíčových kompetencí a gramotnosti žáků pomocí vhodné a efektivní metody a formy práce, 

které podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. 

Pedagogové by měli respektovat žákovu osobnost, podporovat jeho nadání a vnitřní motivaci 

k učení, podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem a zvídavost. Rozvíjet samostatnost žáků i 

schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Učit žáky aktivně 

rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný, učit je vzájemné 

toleranci tak, aby žáci uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti [22].  
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Další specifikum výuky tkví v tom, že třídu bude provázet po celou dobu školní 

docházky jeden třídní učitel. Učitel se stává do značné míry architektem učebního plánu, 

jelikož se snaží o to, aby probíraná látka odpovídala dětským vývojům potřebám [22].  

.  

2.2.7 Participační aktivizace (Participation Activating) 

Tento prvek marketingového mixu vzdělávacích institucí se zabývá propojením školy 

s dalšími subjekty, případně členstvím v různorodých organizacích, společenstvích, 

nadnárodních společností apod. Práce a účast na rozličných projektech a spolupráce s dalšími 

organizacemi pozitivně působí na způsob, jakým školu vnímají její zákazníci a široká 

veřejnost [3].  

Škola by se proto měla snažit o navázání kontaktů s dalšími základními školami, ať už 

s českými nebo zahraničními a navázat s nimi spolupráci. Jednak pro získání dalších 

zkušeností a jednak zvýšení povědomí o škole u široké veřejnosti.  

 

2.3 Postup zřízení soukromé základní školy 

 

2.3.1 Ustanovení a vznik právnické osoby 

Dle §§ 124 - 140 a §§ 153 - 159a školského zákona je možné zřídit základní školu 

formou školské právnické osoby, jejichž rejstřík vede MŠMT. Ustanovení právnické osoby 

probíhá formou notářského zápisu, a to buďto společenskou smlouvou nebo zakladatelskou 

listinou o založení. Dle § 3 odst. 3 písm. t) živnostenského zákona výchova a vzdělávání ve 

školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských 

zařízení, není živností. 

 

2.3.2 Zápis do rejstříku škol a školských zařízení 

Žádost o zápis soukromé školy do rejstříku škol a školských zařízení pro následující 

školní rok se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude 

činnost soukromé školy vykonávat, do 30. září. Orgán, který vede rejstřík škol a školských 

zařízení, může ve výjimečných případech prominout zmeškání tohoto termínu nebo 

rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu soukromé školy do rejstříku. Třídy, studijní skupiny a 

oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická osoba, se musí nacházet na 

území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba. Navrhovatelem zápisu do rejstříku je 

právnická osoba, která bude činnost školy vykonávat. Pokud právnická osoba, která tuto 
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činnost bude vykonávat, ještě nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná 

osoba oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. V tom případě bude zápis 

proveden bez identifikačního čísla a jeho zápis do rejstříku proběhne následně po zápisu 

právnické osoby do obchodního rejstříku.  

 

2.3.3 Náležitosti žádosti o zápis školy  

a. žádost 

Žádostí je myšlen průvodní dopis, v němž je uvedeno, co navrhovatel žádá a 

odůvodnění této žádosti. Dále je nutný vyplněný formulář žádosti. Jde o soubor, který je 

přiložen pod názvem „Formulář žádosti“ pod dokumentem.  

b. rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti 

Rámcový popis personálního zajištění musí obsahovat vymezení plánovaného počtu 

pedagogických i nepedagogických pracovníků školy s ohledem na plánovanou kapacitu školy. 

U každého pracovníka by mělo být uvedeno jeho zařazení ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a předpokládaná odborná kvalifikace. 

Rámcový popis majetkového zajištění by měl zahrnovat popis prostor, ve kterých bude 

vzdělávání poskytováno a popis movitých věcí nezbytných k zajištění řádné činnosti školy 

(vybavení tříd, učebnice a další učební pomůcky, využití venkovního hřiště apod.). V popisu 

by mělo být uvedeno, kdo uvedené prostory vlastní, kdo vlastní movitý majetek a z jakých 

zdrojů byl hrazen. 

c. smlouva o zajištění školního stravování 

Tato smlouva se předkládá pouze tehdy, pokud právnická osoba poskytuje školní 

stravování s tím, že jídlo nebude vařit sama.  

d. doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo  

Tento doklad se předkládá k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání. Toto 

právo musí svědčit právnické osobě, která bude vzdělávací činnost vykonávat. U vlastnického 

práva je vhodným dokladem výpis z katastru nemovitostí nebo smlouva o převodu 

vlastnického práva. V případě užívacího práva půjde o smlouvu o nájmu nebo smlouvu o 

výpůjčce.  

e. stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu 

Jedná se doložení, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o 

nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat. Ze stanoviska stavebního úřadu 

musí jasně vyplývat, pro jaký účel lze dané prostory užívat. Stanovisko příslušného orgánu 
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ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) musí obsahovat především vyjádření 

v tom smyslu, zda příslušné prostory jsou vyhovující z hlediska právních předpisů v oblasti 

ochrany veřejného zdraví. 

f. doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby 

Jde o doložení skutečnosti, že byl učiněn právní úkon spočívající ve zřízení či založení 

právnické osoby, která bude vzdělávací činnost vykonávat. Název právnické osoby musí být 

v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 a 3 školského zákona.  Musí tedy obsahovat označení 

příslušného druhu nebo typu školy. 

g. doklad osvědčující vznik právnické osoby 

Uvádí se pouze v případě, že právnická osoba v okamžiku podání žádosti již právně 

skutečně existuje. Soukromá škola nevzniká zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, 

ale jejím zřízením zřizovatelem a zapsáním do příslušného rejstříku, který stanoví právní 

předpis upravující příslušnou právní formu právnické osoby např. návrh na zápis do 

obchodního rejstříku. 

h. seznam oboru vzdělání a doklad o akreditaci 

i. informace o řediteli 

Tyto informace se týkají především jména a příjmení, datumu narození, doklad o 

jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele. 

Jde především o životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu 

zaměstnání, doklad o zdravotní způsobilosti a výpis z rejstříku trestů.  

j. navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů školy 

k. čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby 

Toto prohlášení se týká toho, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho 

úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá 

daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na sociální zabezpečení, a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, 

jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) 

až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy, 

a jejich statutární orgány. 

l. datum zahájení činnosti 

Většinou jde o začátek školního roku následujícího po dni podání žádosti. V žádném 

případě nesmí datum zahájení činnosti školy předcházet dni podání žádosti. 
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m. stanovisko obce 

Pokud není zřizovatelem školy obec, vydává obec stanovisko v její samostatné 

působnosti dle § 8 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. 

Škola musí mít také vypracovaný školní vzdělávací program, který vychází 

z jednotlivých Rámcových vzdělávacích programů – texty RVP jsou přístupné na 

www.msmt.cz. 

 

2.3.4 Posouzení žádosti o zápis školy 

Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, rozhodne o žádosti o zápis školy 

nebo školského zařízení do rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti tomuto orgánu. 

 

2.3.5 Zápis do obchodního rejstříků 

Návrh na zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku musí být podán na 

formuláři, který je specifický pro každý typ obchodní společnosti. Je třeba vybrat rejstříkový 

soud, ke kterému bude návrh na zápis do obchodního rejstříku podán. Půjde o krajský soud, v 

jehož obvodu má mít firma své sídlo společnosti 

 

2.3.6 Zřízení účtu právnické osoby 

Tento účet musí být zřízen pro zasílání dotací, které jsou poskytovány školám dle 

zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů [19]. 

 

2.4 Mezoprostředí budoucí základní školy 

Do mezoprostředí školy patří subjekty, s kterými škola vstupuje do úzkého kontaktu, 

aby mohla plnit své poslání. Mezi tyto subjekty patří hlavně zákazníci, subjekty patřící do 

vzdělávací soustavy státu (MŠMT, krajské úřady a obce jako zřizovatelé škol), konkurence, 

partneři školy a veřejnost [11].  

 

2.4.1 Zákazníci 

Žáka školy má sice právo na co nejlepší podmínky pro vzdělávání, informovanost, 

profesionální výkon a přístup pedagoga, ale zároveň nemusí plnit zadané úkoly nebo 

navštěvovat samotnou školu. Proto označujeme žáka jako klienta školy [11]. 

http://www.avantia.cz/sidlo-spolecnosti/
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Zákazníci školy budou osoby, které rozhodnou o koupi a následném užívání služeb 

školy, tedy rodiče žáků. Ti rozhodují o volbě školy a mají zájem o co nejkvalitnější vzdělání 

pro své děti [11].  

V roli uživatele služeb základní školy a zároveň iniciátorem nákupu, se tak nachází 

žák školy, který bude využívat jejích služeb. V roli rozhodovatele se nacházejí jeho rodiče, 

kteří jsou v tomto období ještě za dítě plně zodpovědní a zároveň se stávají kupujícími při 

nákupu služeb základní školy. Důležitou roli zde hrají také ovlivňovatelé nákupu. Zde se 

jedná zejména o vliv rodinných příslušníků nebo známých, kteří danou školu již navštěvují a 

mají s ní přímé zkušenosti. V případě základní školy jsou rodiče jak v roli rozhodovatele a 

zároveň také ovlivňovatele, jelikož už předem vystavují děti určitým očekáváním vůči škole 

ve smyslu toho, jak bude prospívat, chovat se, kterou další školu si zvolí apod. Ovlivňují tak 

základní vztahy a postoje dítěte ke škole [11].  

Za zákazníky školy však musíme považovat také veřejnost, která se zajímá, jak jsou 

využívány daně, které odvádí, dále také pracovníky školy, kteří služby školy vytvářejí a také 

se často spolupodílejí na rozhodnutí o výběru školy [11].  

Potencionálními zákazníky mohou být rodiče dětí od 6 do 15 let, kteří bydlí na území 

Moravskoslezského kraje, mají zájem o kvalitní vzdělávání pro své děti a není jim jedno, kým 

a jakým způsobem je jim poskytováno. Cíloví zákazníci školy budou pravděpodobně spadat 

do střední až vyšší příjmové skupiny a budou obyvateli Ostravy, kteří budou ochotni si za 

služby školy zaplatit. Potencionálními klienty budou tedy děti, které navštěvují mateřské 

školy, ale také základní školy, jelikož mohou přestoupit.  

 

2.4.2 Dodavatelé 

Škola by měla pečlivě vybírat dodavatele potřebného zboží i služeb. Na základě 

analýzy si škola zvolí vhodného dodavatele v dané oblasti. Tyto oblasti budou zaměřené 

hlavně na školní pomůcky a kancelářské potřeby, provozní prostory, účetní a lektorské služby, 

didaktické techniky, telekomunikačních služeb. Patří zde i poskytovatelé časově limitovaných 

softwarových licencí (antivirové programy, výukové program apod.) Bylo by vhodné využít 

také různých slev či zvýhodněn, které mnozí dodavatelé školám poskytují.  
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2.4.3 Veřejnost  

Do veřejnosti, která ovlivňuje chování školy, stanovení jejich cílů a jejich plnění, 

řadíme hlavně [11]: 

 Místní komunitu, která se nachází v okolí, kde je škola fyzicky umístěna. 

Jedná se o obyvatele, kteří žijí v dané oblasti, organizace a úřady v něm 

působící. Škola by se měla snažit o navazování přátelských vztahů.  

 Zájmové skupiny občanů, kteří mohou mít vliv na rozhodování školy 

v určitých situacích. Může se jednat o Unii rodičů ČR nebo různá hnutí na 

ochranu životního prostředí apod.  

 Sdělovací prostředky, které ovlivňují širokou veřejnost a její pohled na školu. 

Škola by měla spolupracovat s těmito médii a prostřednictvím nich informovat 

veřejnost o jejich aktivitách, uplatnění absolventu a jejich úspěších, 

mezinárodní spolupráce apod.  

 Široká veřejnost, která představuje celkový pohled veřejnosti na postavení 

školy ve společnosti. Škola by se měla zajímat o to, jak je vnímaná širokou 

veřejností, a v případě negativních postojů podniknout kroky ke zlepšení image 

školy.  

Mezi veřejnost školy lze tedy zařadit místní komunitu, která se bude nacházet v místě 

působení školy. Tedy o občany města Ostravy a organizace, které budou v této oblasti 

působit, tedy různá občanská sdružení. Do zájmových skupin můžeme zařadit rodiče žáků, 

školskou radu, mateřská centra nebo kluby maminek v Ostravě, dále také domovy důchodců a 

domy s pečovatelskou službou, divadelní spolky, apod.  Do sdělovacích prostředků lze 

zařadit, rozhlas, televizní stanice, noviny a časopisy vydávané v Moravskoslezském kraji.  

 

2.4.4 Konkurence 

Moravskoslezský kraj je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání. Působí 

zde 442 základní škol, kde plní povinnou školní docházku 98 137 žáků. Dále je zde 139 

středních škol, z toho 44 gymnázií, 2 konzervatoře, 13 vyšších odborných škol a 5 vysokých 

škol. Konkrétně jde o Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Ostravskou 

univerzitu, Slezskou univerzitu v Opavě, Vysokou školu podnikání Ostrava, Vysokou školu 

sociálně-správní a Institut celoživotního vzdělávání Havířov. 
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Přímá konkurence 

Za přímou konkurenci lze považovat všechny soukromé základní školy, které působí 

v Ostravě a jejím blízkém okolí. Celkem v Ostravě působí 5 soukromých základních škol.  

 

Základní škola PORG 

 Jedná se o pětitřídní základní školu a gymnázium s rozšířenou výukou anglického 

jazyka, která sídlí v Ostravě ve Vítkovicích. Základní škola působí v Ostravě od 1. září 2011, 

jako gymnázium od 2. září 1990. Angličtina se zde učí již od první třídy, přičemž v pátém 

ročníku mohou žáci složit mezinárodní zkoušky (B1+).  Celkově zde studuje 282 žáků, 

přičemž do 1. třídy na školní rok 2015/2016 mohlo nastoupit 22 dětí.   

Škola klade důraz na osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru a citlivý 

přístup k různě nadaným dětem. V první a druhé třídě mají třídní učitelky k dispozici asistenta 

a rodiče mají možnost sledovat týdenní plán výuky, který je dostupný na webu školy a je 

pravidelně aktualizován. Žáci jsou hodnoceni jak známkami, tak také slovním hodnocením, 

přičemž jsou hodnocení nejen za vědomosti, ale také za celkový přístup ke studiu. Škola 

nabízí široký výběr ze zhruba dvaceti zájmových aktivit, které jsou poskytovány v rámci 

družiny a jsou zahrnuty v základním školném. Školní jídelna poskytuje na výběr ze tří variant 

hlavního jídla. Volba jídel, přihlašování či odhlašování obědů, lze prostřednictvím 

objednávkového boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetové stránky 

www.strava.cz. Jídelna poskytuje také doplňkový prodej obloženého pečiva, oplatků, 

vitaminových nápojů a drobných sladkostí. Mezi akce pořádané školou patří např. karneval na 

ledě nebo zabijačka.  

Škola má také nadstandardní komunikaci s rodiči. Třídní schůzky jsou organizovány 

pro každého žáka individuálně a je zde zaveden rodičovský portál. Prostřednictvím tohoto 

portálu mají rodiče možnost průběžně kontrolovat hodnocení a docházku žáka, jsou zde 

informace o aktuálních údajích o práci žáka, změnám v rozvrhu (suplování a odpadlé hodiny), 

termínech a tématech zkoušení a akcích školy. Škola má také vlastní webové stránky a profil 

na sociální síti Facebook. 

Roční školné činí 91.000,- Kč a zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice a 

volnočasové aktivity. Škola také nabízí stipendia ze studijního fondu Martina Romana, který 

uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit 

školné v plné výši. Stipendia jsou udělována ve výši až 90 % školného na celou školní 

docházku dítěte (5 let studia). Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem vyplaceno 62 

sociálních stipendií [37].  
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Obr. 2.1 logo základní školy PORG 

Zdroj: [37] 

 

 

ZŠ a MŠ Monty School 

Základní škola Monty school byla založena v září 2008 v Ostravě-Porubě a navazuje 

na mateřskou školku Monty a rodinné jesle v Ostravě. Základní škola poskytuje vzdělání od 

1. do 9. třídy, přičemž se každý rok otevírá pouze jedna první třída. V každé třídě je pak 

maximálně 15 žáků.  

Základní škola využívá metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. 

obsahově a jazykově integrované učení) a učení v souvislostech, tzn. integrovanou tematickou 

výuku. Tím, že v každé třídě je pouze 15 žáku, je zaručen individuální přístup učitelů ke 

každému z nich. Škola dále poskytuje individuální kurzy pro děti z jiných škol a školek. ZŠ a 

MŠ Monty School je také partnerem projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme 

ICT jednoduše a kreativně“. Tento projekt si klade za cíl poskytovat intenzivní prezenční a 

on-line metodickou a technickou podporu pro dosáhnutí zvýšené kompetence pedagogických, 

vedoucích a ICT pracovníků. V rámci návaznosti mateřské školy na základní školu nabízí 

Monty School tzv. nultý ročník, kdy děti ze školky Monty v posledním roce před nástupem do 

ZŠ docházejí do základní školy, kde mají výuku ve zkrácené podobě, a to 2x týdně od 9:00 do 

11:00 hodin. Nultý ročník je pro předškoláky ze školky Monty zdarma, pro zájemce z jiných 

školek je cena 2 450 Kč/měsíc. V rámci družiny je také poskytován odpolední program pro 

děti, kde mohou docházet do zájmových kroužků nebo se věnovat za asistence pedagogů 

individuálním činnostem. Mezi kroužky, ze kterých si děti můžou vybrat, patří např. jóga, 

keramika nebo PC klub. Žáci se také učí psát všemi deseti pomocí programu ZAV. Další 

službou, kterou škola nabízí je doprava školním minibusem z domu do školy a zpět (door to 

door), která však není zahrnuta v ceně školného. Škola také pořádá různorodé akce jako např. 
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„Daruj hračku“, pro děti z dětských domovů nebo mikulášský workshop. Škola má vlastní 

webové stránky. 

Standardní školné je 110.000,- Kč za celý školní rok. Jeho součástí jsou náklady na 

anglickou a českou celodenní výuku, veškeré pomůcky, učebnice a dvě svačiny. Škola nabízí 

sourozenecké slevy a možnost snížení všech poplatků na 10 % ze standardního školného na 

základě odůvodněné žádosti, především pro mimořádné nadání dítěte nebo doporučení 

stávajících klientů školy [33] .  

 

Obr. 2.2 Logo základní školy MONTY 

Zdroj: [33] 

 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 

Tato soukromá škola sídlí v Ostravě-Dubině a probíhá zde bilingvní výuka ve dvou 

jazycích – anglickém a českém. Výuka probíhá na prvním stupni od 1. do 5. třídy, druhý 

stupeň od 6. do 9. třídy se obsahově kryje s náplní osmiletého gymnázia.  

Škola nabízí letní tábor, ukázkovou hodinu pro rodiče a kurz pro budoucí prvňáčky. 

Ten nabízí, formou her, rozvoj těch psychických funkcí, které by mohly být jednou z příčin 

neúspěšného startu do první třídy. Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl také zřízen Klub 

nadaných dětí, který nabízí aktivity směřující k uspokojení potřeb nadaných dětí z celé 

Ostravy a blízkého okolí. Klub je určen dětem od 2. do 5. ročníku základní školy. Co se týče 

jídelny, objednávání nebo odhlašování obědů lze pomocí čipu na boxu v šatně před školní 

jídelnou nebo přes www stránky. Pokud je dítě nemocné, nelze stravu odhlásit, ale oběd je 

vydáván do jídlonosičů.  

Základní škola má také vlastní webové stránky a svůj profil na sociální síti Facebook. 

Pro každý ročník je také vytvořena vlastní webová stránka, kde jsou zveřejněny informace o 

změnách rozvrhu, domácích úkolech, kalendáři akcí, fotogalerie třídy a domácí úkoly pro 

nemocné žáky. 

Roční školné na základní škole Hello, činí 50.000,- Kč, zahrnuje učebnice, výuku 

s rodilým mluvčím, pobyt ve školní družině, volnočasové aktivity a přípravu na Cambridge 

exams. Mimoškolní kurzy nebo samostatné akce se hradí samostatně. Škola poskytuje 
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stipendia v rozmezí 1 000 – 3 000 Kč/měsíc a slevu 20 % ze školného po sourozence, kteří 

jsou žáky základní školy Hello.  Tato sleva je udělována na celých 9 let studia [43].  

 

 

Obr. 2.3 Logo základní školy Hello 

Zdroj: [43] 

 

Základní škola PRIGO 

Základní škola PRIGO působí v České republice i v zahraničí již přes 22 let a nachází 

se v Ostravě-Mariánských Horách. Škola je součástí multistupňového systému výuky, což 

znamená, že navazuje na gymnázium a mateřskou školu. V současné době prochází škola 

rekonstrukcí, tudíž pro rok 2015/2016 neproběhne zápis žáků do prvních tříd. 

Škola má akreditace MŠMT k cizojazyčné výuce, tedy k vyučování některých předmět 

v cizím jazyce. Dále se škola zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o 

přírodu a techniku. Studium probíhá v přátelském prostředí s výraznou převahou 

individuálních prvků, díky garanci maximálně 10 žáků na jednu třídu. Výuka na škole začíná 

v 8:30 hodin a žáci jsou v prvních dvou třídách hodnoceni pouze slovně. Ke klasifikaci 

pomocí známek přecházejí až před nástupem na střední školu ve vyšších ročnících. Škola má 

také vlastní družinu s rozmanitou zájmovou činností, která doplňuje základní vzdělávací 

aktivity. Otevírací doba družiny je od 7:00 do 16:00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Logo základní školy PRIGO 

Zdroj: [44] 
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Základní škola disponuje webovou stránkou, profilem na sociální síti Facebook a 

informační linkou.  

Standardní školné je 9 900 Kč/měsíc. Pokud se žáci se základní školy přihlásí ke 

studiu na navazující gymnázium nebo partnerské Mezinárodní obchodní akademii Ostrava 

(IBACO) nepodléhá jejich studium žádným poplatkům a školné je nulové. Každý student 

obdrží stipendium 500 – 2000 Kč měsíčně [44].  

 

Soukromá základní škola, spol. s r.o. 

Soukromá základní škola, jinak nazývána Prima škola, zahájila svou činnost v září 

1992 jako první tohoto typu na Moravě a poskytuje vzdělání od 1. do 9. třídy. Do školy 

dojíždí zhruba 150 žáků z Ostravy a přilehlého okolí. Žáci jsou do školy zařazováni na 

základě výběru, prováděného týmem pedagogů. Je zde také poskytována přípravka pro vstup 

do školy 1x týdně v odpoledních hodinách. Cílem je podpořit a motivovat děti ke vztahu ke 

škole, posílit jejich sociální dovednosti a práci ve skupině a nastartovat základní školní 

návyky a dovednosti.  

Škola klade důraz na rozšířenou výuku anglického jazyka, která se vyučuje již od 

první třídy a menší počet žáků ve třídách. Žáci tu pracují s iPady, učí se psát nevázaným 

písmem a je zde poskytována nadstandardní péče o nadané žáky. Škola je proto zařazena mezi 

8 partnerských škol MENSY ČR a spolupracuje s Centrem nadání a s mezinárodní společností 

pro talent a nadání Echa. Žáci se také učí psát „všemi deseti“ již od 4. třídy.  PRIMA škola 

nabízí také každoroční vystoupení žáků v rámci vlastního koncertu, sportovní kurzy a letní 

školu – týdenní ozdravný pobyt dětí během hlavních prázdnin. Začátek výuky je posunut na 

8:30. Jídelna nabízí pouze jedno hlavní jídlo. Obědy lze odhlásit prostřednictvím SMS 

zprávou nebo prostřednictvím emailu [39].  

 

 

Obr. 2.5 Logo Prima školy 

          Zdroj: [39] 
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Nepřímá konkurence 

Za nepřímou konkurenci lze považovat všechny státní základní školy a církevní školy, 

které působí ve městě Ostrava a jeho okolí. Souhrnný přehled těchto školských zařízení 

v Moravskoslezském kraji je zobrazen v příloze č. 1. 

 

2.5 Makroprostředí budoucí základní školy 

Na základní školy v České republice má vliv řada jevů z vnějšího prostředí. Školství je 

oblastí, jež se přímo zabývá lidmi a společností, proto je jeho trh ovlivňován především 

sociologickými a demografickými změnami, ale také změnami v ekonomice, politice, 

technologii apod. Makroprostředí školy se vyznačuje jednak dynamickým prostředím, které se 

neustále mění (neustálý vývoj technologie, změny v myšlení a kulturních hodnotách mladých 

lidí) a jednak neovlivnitelností jevů, které na něj působí. Škola by proto měla být schopna 

předvídat budoucí trendy a přizpůsobit se jim.  

 

2.5.1 Ekonomické prostředí 

Faktory, které ovlivňují ekonomické prostředí, jsou inflace, úroková míra, příjem 

domácností a nezaměstnanost. V České republice je nezaměstnanost oproti ostatním státům 

Evropské unie poměrné nízká. V roce 2014 dosahovala průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 

6,1 %. V okrese Ostrava je míra nezaměstnanosti 10,8 %, ve městě Ostravě 11,2 %, což jsou 

nadprůměrné hodnoty vzhledem k ČR. Na konci roku 2014 nabízely firmy a instituce přes 

dvatisíce volných míst, což znamená, že na jedno volné pracovní místo připadalo 9,8 

uchazečů [31].  

Ve 3. čtvrtletí 2014, v porovnání s rokem předchozím, došlo k růstu průměrné měsíční 

nominální hrubé mzdy o 1,8 %, reálná mzda vzrostla o 1,2 %. Průměrná mzda tedy dosáhla 

výše 25 219 Kč. Míra inflace se zvýšila o 0,5 %. Všechny tyto faktory ovlivňují rozhodování 

ekonomicky slabších rodičů ohledně školného i dalších nákladů spojených se základní školou 

[27].  

Výdaje na žáka a studenta v České republice od primárního do terciárního vzdělávání 

jsou na úrovni 6 931 USD, což je v porovnání s ostatními zeměmi OECD nižší hladina. 

V primárním vzdělávání (základní školy) se jedná o 4 587 USD na žáka, v sekundárním 

(střední školy) o 7 270 USD na žáka a v terciárním (vysoké školy) o 9 392 USD na studenta 

[29].  
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Přehled spotřebního vydání domácností za 4. čtvrtletí 2014 lze vidět na obrázku č. 2.6. 

Jak můžeme vidět, největší výdaje byly na potraviny a nealkoholické nápoje. Naopak na 

vzdělání šlo pouze 0,5 % všech výdajů domácností [28]. 

 

 
Obr. 2. 6 Spotřební vydání domácností v 4. čtvrtletí 2014 

Zdroj: [23; upraveno autorkou] 

 

2.5.2 Demografické prostředí 

Současný demografický vývoj v ČR je ovlivněn odkládaným rodičovstvím silných 

populačních ročníků 70. let minulého století. To se projevuje nedostatečnými kapacitami 

předškolních zařízení v některých lokalitách a následně na 1. stupni základní školy. Naopak 

v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání dochází k poklesu počtu žáků a studentů.  

Dnešní mladá generace má těžší podmínky pro zakládání rodiny.  Mladí lidé déle studují a 

na trh práce nastupují později, proto pak často ve věku, kdy by měli zakládat rodiny, nemají 

dostatečné příjmy pro zajištění rodiny [30].  

Moravskoslezský kraj je třetím nejlidnatějším v ČR, je však také region s nejmenším 

počtem sídel. Většina obyvatel (téměř 60 %) žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel. 

V krajském městě Ostravě žije téměř 300 tis. obyvatel, tzn. zhruba čtvrtina obyvatel kraje 

[25].  

Míra porodnosti v České republice výrazně poklesla v devadesátých letech minulého 

století, což trvalo do roku 2000, kdy došlo k jejímu nárůstu, který byl způsoben zakládáním 
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rodiny silnými ročníky 70. let. Avšak tento trend po roce 2009 opět odeznívá a porodnost se 

opět snižuje. Tento vývoj lze sledovat i u ukazatele míry plodnosti. V roce 1992 byla míra 

plodnosti na úrovni 1,72, v roce 2012 klesla na 1,45 dítěte na ženu. V rámci Evropy patří 

Česká republika mezi země s  nejnižší mírou plodnosti vůbec. V Moravskoslezském kraji se 

míra porodnosti snížila na 9,5 promile v roce 2013 [30].  

V Moravskoslezském kraji se již od roku 2007 registruje čím dál méně sňatků. V roce 

2013 bylo evidováno historicky nejmenší počet sňatků, celkem 4 985. Tento nepříznivý vývoj 

by mohl mít dopad na počet narozených dětí. Počet rozvedených manželství je 

z dlouhodobého hlediska mírně klesající. Nadprůměrná rozvodovost (2,8 rozvodů na 1000 

obyvatel) byla zaznamenána v okrese Karviná [26; 30].  

Dětí ve věku 0-4 let bude v  Moravskoslezském kraji 56 075 roce 2017 a 55 129 v roce 

2018. Počet dětí ve věku 5-9 let bude 64 504 v roce 2017 a 62 485 v roce 2018 [29]. 

 

2.5.3 Politicko-právní prostředí 

Moravskoslezský kraj je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání. 442 

základních škol kam chodí 98 137 žáků, 139 středních škol, 2 konzervatoře, 13 vyšších 

odborných škol, 5 vysokých škol [35; 21]. 

Vznik soukromých škol umožnila novela předchozího školského zákona v roce 1990 

s cílem odstranit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po středním vzdělávání. Od 1. 

července 1997 musí mít soukromé školy právní subjektivitu, tzn., že musí v právních vztazích 

vystupovat svým jménem. Nemohou být tedy organizační součástí svého zřizovatele.  Dále 

musí každá škola v žádosti o zápis do rejstříku pro registraci škol a školských zařízení 

předkládat popis způsobu personálního hospodaření a financování, údaje o navrhovaném 

nejvyšším počtu žáků a stanovisko územně příslušného krajského úřadu ke zřízení střední 

nebo vyšší odborné školy, resp. stanovisko územně příslušné obce u škol základních. Školy 

musí respektovat zákony, nařízení vlády, vyhlášky, právní výklady MŠMT, směrnice MŠMT 

a věstníky MŠMT [35; 21].  

Základní legislativní normy týkající se základních škol jsou úmluva o právech 

dítěte, Listina základních práv a svobod, Ústava České republiky, zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání, 

vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci 

úrazů dětí, žáků a studentů, vyhláška č. 48/2005 Sb., základním vzdělávání, vyhláška č. 
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107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a vyhláška č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby [45].  

Financování soukromých škol upravuje vedle školského zákona také samostatný zákon o 

poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Dotace, která je 

poskytována ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů, je určena na financování 

neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzdělávání a na běžné provozní neinvestiční 

výdaje. Tyto prostředky jsou přidělovány na základě smlouvy uzavřené s krajským úřadem na 

příslušný školní rok. Smlouva konkretizuje vzdělávací činnosti, na něž bude dotace 

poskytována, jejich rozsah (počet žáků) a procento z normativu. Normativy pro soukromé 

školy podle jednotlivých oborů a forem vzdělávání, délky provozu a velikosti školy 

každoročně stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě zákona 

o poskytování dotací soukromým školám. Dále jsou stanoveny příplatky na žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Investiční výdaje soukromé školy hradí zřizovatel. 

Pokud škola splňuje základní podmínky, dostává dotaci v základní výši. Pokud splňuje další 

soubor podmínek, může předložit žádost o uzavření smlouvy na dotaci zvýšenou. Podmínkou 

je, že škola pobírá základní dotaci alespoň jeden rok, poslední hodnocení školy Českou školní 

inspekcí je průměrné nebo lepší, škola je obecně prospěšnou společností nebo školskou 

právnickou osobou. Soukromé školy zpravidla vybírají školné, jehož výše závisí na 

technickém vybavení školy, náročnosti oboru a ekonomické situaci v jednotlivých oblastech 

[45].  

V roce 2014 připravilo Ministerstvo školství návrh zákona, který měl omezit financování 

soukromých a církevních škol, a to odebráním dotací na provoz, které u ostatních škol hradí 

jejich zřizovatelé, tedy kraje a obce. Nejvíce by snížení neinvestičních nákladů postihlo 

odborné a učňovské školy, které představují sedmdesát procent soukromých škol u nás. Dle 

OECD však žák na soukromé škole v České republice stojí o 37 % méně, než kolik je třeba 

investovat do žáka na státní škole [32].  

 

2.5.4 Technologické prostředí 

Moderní technologie se stala běžnou součástí osobního i pracovního života. V dnešní 

době jsou děti kvalifikovanější v užívání moderních technologií než většina učitelů. Škola by 

proto měla žáky připravit na jejich bezpečné užívání a naučit je využívat moderní technologie 
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nejen ke hraní, ale také jako nástroj pro vzdělávání. Vybavení škol však v tomto směru 

výrazně zaostává.  

Mezi formy zapojení technologií do výuky patří např. digitální třída, což je plně 

vybavená designová učebna, která plně podporuje formy moderního vzdělávání nebo statická 

učebna, jež je upravena přímo pro účely výuky za pomoci notebooků, netbooků nebo tabletů. 

Novinkou je také zavádění modelu BYOD („bring your own device“), kdy si žáci nosí do 

školy svá vlastní chytrá zařízení (tablet nebo telefon), na kterých v hodinách pracují. To sice 

klade nároky na zajištění adekvátního proškolení pedagogů, na druhou stranu škole odpadá 

investice do samotných zařízení.  

 Pro školu je také podstatné sledovat a využívat moderní kanály pro komunikaci 

s veřejností prostřednictvím sociálních sítí, diskuzí apod. Postupným standardem se také stává 

emailová komunikace mezi školou a rodiči, popřípadě i žáky [42].  

 

2.5.5 Sociálně-kulturní prostředí 

Sociálně-kulturní prostředí školy ovlivňují hodnoty, postoje, zvyky a preference 

studentů, rodičů i pedagogů. Kulturu každé školy ovlivňuje řada těžko ovlivnitelných faktorů, 

které vyplývají z národní kultury, velikosti školy či tradic [20].  

Rodiče kladou důraz na kvalitu vzdělání, to znamená také na prestiž a dobré jméno 

školy. Díky globalizaci je kladen velký důraz na znalost cizích jazyků. Jejich rozšířena 

nabídka poskytuje školám konkurenční výhodu a je tak atraktivnější pro potencionální klienty 

školy. Nutnou součástí globalizace je také začleňování dětí s handicapy do hlavního 

vzdělávacího proudu, tzv. inkluzi spolu s integrací žáků z odlišného sociálně kulturního 

prostředí do škol [23, 41].   

Roste také poptávka po absolventech technických oborů, proto se školy začínají 

zaměřovat na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti, například 

formou odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování.  

Stále více rodičů má výhrady k běžným školám, a proto volí pro své děti různé jiné 

alternativy k tradičnímu přístupu ve školství. Roste počet případů zakládání vlastních škol 

nebo škol s alternativní formou vzdělávání, a to zejména v předškolním vzdělávání (např. 

přírodní a lesní školky) [24].    

V poslední době se také dostává do popředí domácí vzdělávání, tedy systém, kdy 

rodiče učí své děti doma. Dítě je však registrované ve škole, kde musí jednou za půl roku na 

přezkoušení. Tento systém funguje v České republice už od roku 1998 na prvním stupni, 

avšak od roku 2007 se experimentálně ověřuje i na druhém stupni základní školy [24].  
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2.6 Charakteristika SWOT analýzy budoucí základní školy 

Název SWOT vychází z prvních písmen anglických slov S – Strenght (silné stránky), 

W – Weakness (slabé stránky), O – Opurtunities (příležitosti) a T – Threath (ohhrožení). 

SWOT analýza vychází především ze sekundárních dat, jejím cílem je stanovení firemní 

strategické situace a tím dosáhnout konkurenčních výhod nad ostatními  [8].  

Následující charakteristika SWOT analýza byla vytvořena na základě analýzy 

sekundárních dat a vlastních osobních názorů a postojů autorky této diplomové práce. 

Kritérium pro její vytvoření bylo nejprve zmapování vnitřního a vnějšího prostředí projektu 

Opravdová škola J. A. Komenského a následné zaměření se na silné a slabé stránky, 

příležitosti a ohrožení.  

 

Tab. 2.1 Charakteristika SWOT analýzy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 menší počet žáku ve třídách 

 rodinné klima školy a osobní přístup 

ke zákazníkům a žákům školy 

 zaměření na všestranný rozvoj dětí 

 nadstandardní služby školy  
 

 nově začínající základní škola 

 prozatímní nízké povědomí o 

projektu 

 vysoké kvalifikační nároky na 

personál 

 vysoké nároky na technické zázemí 

základní školy 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 omezená kapacita ostatních 

soukromých základních škol a 

jiných institucí v Ostravě a jeho 

okolí 

 absolventi Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity - možnost 

vychovat si své potencionální 

zaměstnance 

 zájem veřejnosti o alternativní 

metody vzdělávání 

 zvyšující se zájem o technické 

obory 

 zájem o kvalitní výuku cizích 

jazyků 

 široká nabídka vzdělávacích center 

v Ostravě a okolí pro možnost 

exkurzí a ukázek v praxi 
 

 stávající konkurence soukromých 

základních škol v Ostravě a jeho 

okolí,  

 demografický vývoj budoucích let - 

snížení porodnosti a s tím 

související konkurenční boj 

 nezájem o služby základní školy ze 

strany potencionálních zákazníků 

nebo jejich nedůvěra 

 malá kapacita v případě velkého 

zájmu ze strany zákazníků 

 zpřísnění legislativních podmínek 

provozování soukromých 

základních škol 

 složité shánění cizích zdrojů 

financování 

 omezení financování soukromých 

základních škol ze strany státu 

 na vzdělání jde pouze 0,5 % výdajů 

domácností 
 

Zdroj: Vlastní 
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3      Teoretická východiska marketingové komunikace ve službách 

V této kapitole je zkoumán pojmem komunikace, jejího členění a nástrojů pro její 

analýzu. Dále je zde popsán marketing v prostředí školy a marketingová komunikace ve 

službách. 

 

3.1 Marketingová komunikace 

Jedním z prvků, které tvoří marketingový mix, je marketingová komunikace. Slouží 

jako důležitý nástroj při budování image, vytváření a udržování tržního podílu, při získávání 

nových zákazníků apod. Marketingová komunikace se zaměřuje na cílové skupiny např. 

zákazníky, dodavatele atd., jež mívají mnohdy protichůdné cíle. Jde tedy o řízené informování 

a přesvědčování cílových skupin k uskutečňování marketingových cílů organizace a dalších 

zájmových skupin. Je tedy potřeba nakládat s ní takticky a obezřetně [2]. 

Efektivní a úspěšná komunikace se opírá o [2]:  

1. důvěryhodnost, která stojí na důvěře a znalosti partnerů; 

2. vhodný čas a prostředí, v němž komunikace probíhá; 

3. pochopitelnost a významnost obsahu, jelikož sdělení musí mít význam jak 

pro komunikátora, tak pro příjemce; 

4. jasnost, tzn. sdělení by mělo být vyjádřeno symboly a pojmy, přičemž 

složitější sdělení by měla být dána do jednodušších tezí a sloganů; 

5. soustavnost, jelikož komunikace je stále se opakující proces; 

6. osvědčené kanály, které jsou úspěšné a prověřené; 

7. znalost adresáta pro efektivnější komunikaci a dosažení cílů komunikace.  

Marketingová komunikace v prostředí školy by měla probíhat horizontálně (mezi 

pedagogy nebo mezi studenty) i vertikálně. Vertikální komunikaci lze dělit na komunikaci 

směrem vzhůru, což je komunikace směrem od studentů k vedení školy a komunikaci směrem 

dolů, která probíhá od vedení školy k ostatním pracovníkům nebo studentům. První z nich by 

měla zajišťovat zpětnou vazbu od studentů, ta druhá určuje efektivitu řízení, proto je 

nejdůležitější a často zde vznikají chyby [11]. 

 

3.1.1 Komunikační model 

Komunikace je založena na komunikačním procesu, jak ukazuje obr. 3.1. Tento 

model, který se nazývá také informační nebo kódový model, tvoří základ popisu 

komunikačního procesu a sestává s osmi prvků: zdroj komunikace, zakódování, sdělení, 
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přenos, dekódování, příjemce, zpětná vazba a komunikační šumy. Základní schéma 

komunikačního modelu zobrazuje obecný model přenosu sdělení od odesílatele k příjemci, 

přičemž sdělení je zakódováno komunikačním médiem, které je zatíženo šumem. Příjemce jej 

následně dekóduje a reaguje na něj ve formě zpětné vazby. Komunikační proces však může 

být úspěšný pouze tehdy, jestliže příjemce získá dekódováním stejné sdělení, které chtěl 

odesílatel předat před jeho zakódováním [10; 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Komunikační proces 

Zdroj: [18] 

 

Odesílatel 

Zdrojem marketingové komunikace nebo také odesílatelem jsou subjekty (organizace, 

osoba či skupina osob), které vysílají informace příjemci. Za zdroj komunikačních vztahů je 

považován iniciátor, od nějž směřuje komunikace skrz komunikační kanály k objektu 

komunikace. Aby byla takováto komunikace účinná, musí být zdroj přijatelný a atraktivní 

[10]. 

 

Sdělení 

Jedná se o informace, které se odesílatel snaží vyslat příjemci prostřednictvím 

komunikačního kanálu, s cílem upoutat pozornost příjemce a vzbudit v něm potřebu nebo 

přání. Důležité je, aby příjemce sdělení měl dostatek potřebných informací a minimum 

přebytečných informací [10]. 

 

Objekt komunikace 

Příjemce komunikace (objekt komunikace) neboli zákazník je ten, komu je sdělení 

určeno a který sdělení vnímá. V případě školy se může jednat například o současné i 

potencionální žáky nebo klienty školy – rodiče [10]. 
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Zakódování a dekódování 

Jde o převod informací, které jsou obsahem sdělení, do smysluplné formy, které bude 

příjemce rozumět, tzn. slova, obrázky, hudba atd. Úkolem kódování je upoutat pozornost, 

vyvolat či podpořit akci a vyjádřit záměr, existenci či známost. Předpokladem správného 

kódování je, že sdělení bude správné, stručné a zřetelné. Pro vytvoření efektivního a 

srozumitelného sdělení musí proces kódování a dekódování brát v úvahu způsob chování a 

potřeby těch, kterým je zpráva určena [10; 15]. 

 

Komunikační kanály a média 

Za komunikační kanály a média lze považovat jakýkoliv komunikační prostředek, 

který přenáší zprávu od odesílatele k příjemci. Správně zvolené komunikační kanály jsou 

účinnou podporou sdělení. Kanály členíme na ty, které jsou řízené a kontrolované firmou, 

tedy takové kanály u kterých má zdroj komunikace kontrolu nad definicí, sestavováním a 

šířením sdělení a na kanály neřízené, tedy nekontrolované firmou. Ty se dají rozdělit do dvou 

skupin – na osobní (Word of Mount) a neosobní (např. výsledky spotřebitelských testů 

v nezávislém spotřebitelském časopise) [10]. 

 

Šum 

Šum je jakékoliv narušení komunikačního procesu, které může vzniknout v jakékoliv 

jeho fázi. Je výsledkem vnějších i vnitřních vlivů a zkresluje odesílanou zprávu [11]. 

 

Zpětná vazba 

Ve většině případu je proces komunikace oboustranný, tzn. Mezi odesílatelem a 

příjemcem sdělení existuje zpětná vazba. Funkce zpětné vazby může regulační, sociální, 

inspirující nebo provokující. Efektivní zpětnou vazbu lze definovat jako takovou, která je 

určitá a přesná, pomáhá odesílateli i příjemci, je popisná, užitečná a jasná [15]. 

 

3.1.2 Strategické plánování marketingové komunikace 

Díky neustále se měnícímu marketingovému prostředí organizací, je marketingové 

plánování nepřetržitý proces. Každá organizace musí hledat v těchto podmínkách 

dynamického prostředí cesty pro další rozvoj a konkurenceschopnost. Strategické řízení je 

nástrojem, který pomáhá vytyčovat cíle a zpracovávat strategii pro jejich dosažení. Celkový 

úspěch závisí na zapojení všech složek, které proces plánovaní ovlivňují [14]. 
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Pro vytvoření účinné komunikace se doporučuje dodržovat následující kroky [6]: 

1. Určení cílových příjemců sdělení – v rámci komunikačního procesu společnosti je 

důležité poznat, kdo jsou její cílový zákazníci, tedy skupiny spotřebitelů, které by 

sdělení mělo zasáhnout. Čím lépe společnost svého zákazníka pozná, tím lépe s ním 

bude komunikovat 

2. Stanovení cílů komunikace - cíle mohou být stanovovány jak z hlediska kvantity, tak 

také z hlediska kvality. Nejprve si musí organizace vymezit její poslání, tedy 

zdůvodnit její existenci a význam. Organizace, které působí ve veřejném a občanském 

sektoru si zpravidla kladou za cíl společenský užitek a plnění účelu, ke kterému byly 

zřízeny. Mezi základní tři cíle patří: informování zákazníků (například o aktivitách 

školy, jejich úspěších), přesvědčování potencionálních klientů (což v rámci školy 

znamená podání přihlášky ke studiu) a připomínání, které by mělo posilovat povědomí 

o škole v mysli veřejnosti [11, 14].  

V širším vymezení pak mezi obecné cíle řadíme: 

a) Poskytnutí informací – základní funkce marketingové komunikace. 

b) Vytvoření a stimulace poptávky – zpravidla primární cíl komunikace. 

c) Diferenciaci produktu či společnosti – především v případě silně homogenní 

nabídky, kdy odlišení se od konkurence představuje získání výhody. 

d) Zdůraznění užitku a hodnoty výrobku  

e) Stabilizace obratu – hlavně u sezónních produktů a služeb. 

3. Sestavení sdělení – ze začátku je vhodné udělat si jasnou představu o tom, CO 

chceme našich zákazníkům sdělit. V této fázi se hledají vhodné apely, které by na 

cílové segmenty zapůsobily. Následuje rozhodnutí o tom, JAK to říkat, přičemž se 

balancuje mezi dvěma rovinami – racionální a emotivní. V případě toho KDO, 

respektive kým bude naše sdělení komunikováno, se setkáváme s častým využíváním 

tzv. názorových vůdců (opinion leaders), kteří zprostředkují lepší přijetí sdělení 

v rámci určité skupiny.  

4. Výběr komunikační cesty - v zásadě závisí na typu trhu, charakteru produktu, 

konkurenci, cílové skupině a dalších aspektech, přičemž můžeme rozlišit dva typy 

komunikační cesty – osobní a neosobní.  

5. Vypracování celkového rozpočtu komunikace – je závislý na velikosti organizace a 

jejich stanovených cílů. K rozhodnutí o velikosti investované částky se využívá 

několika metod [16]: 
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a) Metoda procenta z obratu – spočívá přidělením určitého procenta z obratu 

společnosti na komunikaci. Výhoda této metody spočívá v tom, že vycházíme 

z reálných možností firmy, nevýhodou je pak to, že nezohledňujeme tržní 

příležitosti a jejich podporu marketingovou komunikací. Určení daného 

procenta je na zvážení managementu. 

b) Podle možností firmy – v této metodě vycházíme z finančních zdrojů, které 

má firma k dispozici, tudíž se výše rozpočtu může během času měnit, dle 

aktuální situace. Tato metoda je uplatňována v krátkodobém plánování, 

dlouhodobé není možné. 

c) Podle konkurence – společnost se snaží získat stejně velký prostor v médiích 

jako konkurence. 

d) Podle cílů – v rámci této metody vyčleňuje společnost na komunikaci 

prostředky, dle cílů, kterých má být dosaženo.  

6. Rozhodnutí o komunikačním mixu – každý nástroj komunikačního mixu má své 

výhody a nevýhody, svá specifika a proto by měl být komunikační mix složen tak, aby 

jeho jednotlivé nástroje dosáhly synergie.  

7. Vypracování systému měření účinnosti komunikace - aby firma zjistila, zda 

opravdu dosáhla plánovaných cílů, musí provádět sledování realizace plánu, 

interpretaci příčin různých odchylek od plánu a úpravy plánu tak, aby bylo skutečně 

dosaženo stanových cílů organizace [14]. 

8. Řízení a koordinace integrovaného procesu marketingové komunikace – pro 

účinnou komunikaci musí být její proces kontinuální, konzistentní a předem 

naplánovaný, a to kombinací nástrojů komunikačního mixu.  

  

3.1.3 Komunikační strategie  

Existují dvě základní strategie komunikačního mixu, strategie pull a strategie push. 

Obr. 3.2 srovnává tyto dvě strategie a zobrazuje, jakým způsobem fungují [7]. 
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Obr. 3.2 Komunikační strategie 

Zdroj: [40] 

 

Strategie push 

Cílem této strategie je protlačování produktu skrz distribuční kanály až ke konečnému 

zákazníkovi. Pro tento účel používá organizace marketingové aktivity zaměřené na účastníky 

distribučních cest, aby je přinutila odebírat její produkt a propagovat jej koncovým 

spotřebitelům. Mezi tyto aktivity patří především osobní prodej a podpora prodeje. Může jít o 

příspěvky na společnou reklamu, obchodní slevy, podporu osobního úsilí prodejců, programy 

na podporu dealerů apod. [7; 10]. 

 

Strategie pull 

Při této strategii se společnost orientuje na marketingové aktivity zaměřené na 

koncového spotřebitele, aby jej donutila kupovat její produkt. Pokud je úspěšná, spotřebitel 

vyvíjí tlak na účastníky distribučních cest, kteří jej pak budou poptávat u výrobce. To 

znamená, že spotřebitel v podstatě „táhne“ produkt od distribučních kanálů. Mezi 

marketingové prvky, které firma při této strategii používá, aby vytvořila spotřebitelskou 

poptávku, jsou reklama a podpora prodeje (předvádění výrobku, poskytování vzorků, 

ochutnávek atd.) [7; 10]. 

 

3.1.4 Cíle marketingové komunikace 

Stanovení cílu by mělo být jedním z prioritních rozhodnutí organizace. Cíle by měly 

vycházet ze strategických marketingových cílů a musí být v souladu při rozhodování 

jednotlivých funkcí organizace. Faktory, které působí na stanovování cílů, je charakter cílové 
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skupiny, na níž se marketingová komunikace zaměřuje a také stadium životního cyklu 

produktu. Cíle organizace slouží k motivaci zaměstnanců a ke kontrole výkonů organizace. 

Cíle mohou být kvantitativní, zaměřené na hodnoty, standardy výkonu, chování, zlepšování 

výkonu úkoly nebo projekty [10; 11]. 

Jedním z přístupů, jak lze strategické cíle formulovat, je metoda SMART. Ta 

představuje požadavky, které by správně definované cíle měly mít [1].  

Požadavky na stanovení cílů organizace dle metody SMART [1]: 

 Specific/stretching – konkrétní/náročný,  

 Measurable – měřitelný, 

 Achievable – dosažitelný, 

 Relevant – důležitý,   

 Timed – časově určený. 

 

3.2 Marketing ve školství 

V současné době čelí všechny stupně škol, od základních až po vysoké neustále se 

rozšiřující nabídce vzdělávání, což vede k růstu soutěže na trhu, tzn., že i do školského 

prostředí pronikl trh. Trh vzdělávacích služeb je výjimečný, má svá specifika a zvláštnosti. 

Lze jej chápat jako určitou oblast, kde dochází k výměně činností mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty, které tvoří škola, domácnosti a stát, prostřednictvím směny. Avšak 

nabídka a poptávka vzdělávacích programů, na rozdíl od trhu zboží či jiných služeb, nemá 

zcela tržní charakter. Je to dáno hlavně nízkou informovaností domácností a státu o kvalitě a 

hodnotě nabízeného produktu, dále také regionálním charakterem školství a omezeným 

možnostem dopravy a ubytování, které snižují silnější působení tržních sil na trhu vzdělávání 

[11]. 

Na rozdíl od firmy, která má za cíl především dosažení zisku nebo většího tržního 

podílu, je cílem školy vzdělání a výchova žáků a studentů. Avšak i když jsou tyto cíle odlišné, 

lze při srovnávání školy a jiných institucí nalézt řadu shodných atributů. Odlišnosti v cílech 

vzdělávacích a ziskových organizací, jejich specifických poslání a podmínek činnosti stojí za 

tím, že základy marketingu vzdělávacích institucí vycházejí především z teorie a praxe 

marketingu služeb a neziskových organizací, přičemž přihlíží k velmi specifickým cílům 

vzdělávacích institucí. Mimoto zde hraje důležitou roli také sociální marketing, jelikož 

z výsledku vzdělávacího procesu bude mít prospěch jak absolvent, tak také celá společnost. 
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Cílem marketingové komunikace školy je informovat veřejnost o své existenci, cílech, 

aktivitách a nabídce a vyvolat u ní zájem o tyto aktivity [11]. 

Celkově vzato tedy lze říci, že marketing školy je proces řízení, jehož výsledkem je 

poznání, ovlivňování a upokojování potřeba a přání zákazníků a klientů školy takovým 

způsobem, aby bylo současně zajištěno splnění cílů školy [11]. 

Prioritami v marketingově řízené škole jsou [11]: 

 strategické řízení školy – vedení definuje příležitosti, hrozby a také silné a slabé 

stránky, 

 styl řízení školy – zajištění rychlé reakce na nepředvídatelné změny ve vývoji, 

 efektivní organizace – podpora strategie rozvoje, 

 uplatňování vnitřního a personálního marketingu – práce s lidmi, motivace a 

podpora týmová spolupráce u pedagogů,  

 uplatňování relačního marketingu – vytváření podmínek pro účast odborníků na 

aktivitách školy, 

 evaluace výsledků školy – vnitřní analýza faktorů ovlivňující výsledky a rozvoj 

školy.  

 

3.2.1 Marketingová komunikace ve školství  

Mezi rodiči a školou by také měla vládnout oboustranná důvěra, která ovlivňuje právě 

komunikace a informovanost. Důležitá je v komunikaci mezi základní školou a rodiči zpětná 

vazba. Škola by měla rodiče, informovat především v těchto oblastech [11]: 

1. Poskytovat základní a objektivní informace o škole.  

2. Informovat rodiče o studijních výsledcích a provozních záležitostech školy. 

3. Podávat rodičům informace o dalších možnostech studia po ukončení školy. 

Škola by tak měla o sobě poskytovat takové informace, které by rodičům usnadnili 

rozhodování o výběru školy, a to pomocí místních médií, dnů otevřených dveří apod. Dále by 

rodiče žáků měla informovat nejen o jejich úspěších nebo problémech, ale také o obsahu a 

rozsahu výuky nebo případných změnách ve škole. Rozhodování rodičů o výběru školy může 

také ovlivnit informace o počtu přijatých studentů na střední školu nebo úspěchy žáků na 

různých vědomostních soutěžích [11]. 
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Komunikace s rodiči a školou můžeme dle zapojení rodičů do chodu školy rozdělit do 

tří úrovní [11]: 

1. úroveň komunikace 

Jedná se o pouhý jednosměrný tok informací, kdy škola rodiče, většinou písemně, 

informuje o problémech či aktivitách školy. Zpětná vazba od rodičů zde není předpokládána. 

2. úroveň komunikace 

Zde se očekává vyšší míra zapojení rodičů do chodu školy a aktivnější reakce na 

sdělení. Komunikace probíhá nejen písemnou, ale i ústní formou, prostřednictvím např. 

třídních schůzek. Škola tak může efektivně reagovat na různé připomínky a námitky, zaměřit 

se na své slabé stránky a pracovat na nich a zároveň tím posílit loajalitu žáků a rodičů vůči 

škole a budovat si u nich pozitivní image.  

3. úroveň komunikace 

V této úrovni komunikace se předpokládá, že se rodiče zapojují do chodu školy jako 

její přímý partneři a stávají se přímými účastníky dění ve škole. Probírají a následně řeší 

problémy školy, podílí se na činnostech školy a přejímají za ní i odpovědnost nebo fungují 

jako sponzoři školy.  Jedná se tedy o strategii intenzivnějšího a neformálnějšího zapojení 

rodičů do práce školy, která je úzce spojena s vnitřní kulturou školy. 

Komunikace s žáky a absolventy 

Jelikož jsou žáci a následně absolventi školy ti, kteří mohou sledovat a porovnávat 

služby školy a její klima, může být jejich názor pro školu tou nejlepší zpětnou vazbou a 

zároveň i reklamou, jelikož reprezentují školu na veřejnosti. Proto by si s nimi škola měla 

vytvářet a budovat dlouhodobé vztahy již v průběhu školní docházky a vytvářet podmínky 

k trvalé, průběžné a k oboustranné komunikaci mezi školou a absolventy [11].  

Dobrý vztah k žákům a absolventům školy přispívá k budování příznivé image školy. 

Čím vyšší je vztah absolventa se školou, tím větší výhody může tento vztah škole přinést. 

Mezi absolventem a školou jsou tyto stupně vztahu[11]: 

 Příznivec školy je prvním stupněm vztahu kdy má absolvent zájem být se 

školou v kontaktu, komunikovat s ní. 

 Obhájce školy představuje vztah na vyšší úrovni a nastává, pokud má škola ve 

v tomto vztahu co nabídnout. Absolvent se školou nejen pravidelně 
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komunikuje, ale navíc šíří její dobré jméno a tím ji tak napomáhá budovat její 

dobré jméno. 

 Partner školy je absolvent, který již zastává určitou pracovní pozici a stává se 

tak významným partnerem školy. Toto partnerství nemusí být založeno jenom 

na sponzoringu, ale i na členství ve školské radě apod.  

 

3.3 Komunikační mix 

Marketingový komunikační mix je podsystémem marketingového mixu. Za pomoci 

jeho nástrojů se snažíme dosáhnout firemních cílů. Mezi tyto nástroje je řazen osobní prodej, 

který reprezentuje osobní formu komunikace a reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, 

public relations a sponzoring, které představují neosobní formu komunikace. Kombinaci obou 

těchto forem představují veletrhy a výstavy [10]. 

 

3.3.1 Reklama 

Reklamu lze definovat jako: placenou neosobní komunikaci prostřednictvím různých 

médií zadávanou či realizovanou podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi či 

osobami, které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení s cílem informovat a přesvědčit o 

užitečnosti svých výrobků a služeb své současné i potenciální zákazníky. Jde o účinný 

prostředek k zasažení velkého počtu příjemců sdělení [10, s. 42]. 

Velký význam pro reklamu představují sdělovací prostředky. Dle nich lze reklamu 

dělit dle konkrétní podoby, na reklamu tiskovou (letáky, časopisy, noviny), pohyblivou (na 

prostředcích hromadné dopravy a apod.) rozhlasovou, televizní, venkovní, pohyblivou, 

internetovou atd. [2]. 

Reklama má 3 základní funkce [2]:  

1. informativní – účelem reklam je informovat o novém zboží či službě a vyvolat o ně 

zájem a poptávku (pull-strategie); 

2. přesvědčovací – reklama se snaží přesvědčit zákazníka, aby si zakoupil daný produkt 

(push-strategie); 

3. připomínací – cílem reklamy je produkt, službu či značku udržet v povědomí 

spotřebitelů.  
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Kromě těchto základních funkcí lze rozlišovat i další funkce reklamy jako například 

funkce prestižní (reklama je prezentována v určitém médiu), alibistická (představit 

zahraničnímu partnerovi, jak se firma věnuje marketingu) a další [2]. 

 

3.3.2 Podpora Prodeje 

Jedná se o krátkodobý, ale účinný stimul, zaměřený na zvýšení prodeje produktů, díky 

krátkodobým výhodám poskytnutým zákazníkům. Cílem je zdůraznit nebo jinak podpořit cíle 

komunikační strategie. Do nástrojů podpory prodeje řadíme cenová zvýhodnění, slevové 

kupony, ceny v soutěžích, ochutnávky, vzorky zdarma, účasti na výstavách a veletrzích, 

předvádění výrobků a ostatní nepravidelné prodejní činnosti. Tyto formy lze také rozlišovat 

na přímé a nepřímé, přičemž u přímých forem dostane zákazník odměnu ihned po splnění 

určitého úkolu či dosažení požadovaného množství nákupu. Na rozdíl od toho u nepřímých 

nástrojů je zákazník po splnění podmínek teprve zařazen do slosování [7; 10]. 

Ty se rozdělují na spotřebitelskou podporu, podporu obchodníka, podpora organizací a 

podpora prodejců. Cílem podpory prodeje u zákazníka je povzbudit jej, aby si vyzkoušel nový 

produkt, odlákat jej od konkurence nebo jej odměnit za věrnost. Do spotřebitelské podpory lze 

tedy zahrnout slevy, bonusy, kupony a soutěže. Snahou podpory obchodníků je přesvědčit je 

k tomu, aby převzali nabídku firmy do svého sortimentu, udržovaly její vysoké zásoby nebo 

přemisťovaly toto zboží na atraktivnější místa v prodejnách. Podpořit obchodníka lze pomocí 

speciálních slev, bezplatným zbožím, věrnostními bonusy nebo školením. Podpora organizací 

zahrnuje mnoho nástrojů, jako jsou kongresy a veletrhy nebo soutěže prodejců. Podpora 

prodejců zahrnuje soutěže, dárky, provize, bezplatné dárky a prémie, což má za cíl motivovat 

prodejce k zvýšenému doporučování a tím pádem také k zvýšenému prodeji produktů [2; 7; 

10] 

Jak již bylo uvedeno výše, důležitou složkou podpory prodeje tvoří veletrhy a 

výstavy, kde jsou využívány různé komunikační nástroje a kanály. Zákazníci i firmy 

prostřednictvím nich získají přehled o nabídce konkurence, současných i budoucích 

vývojových trendech a obchodních podmínkách v daném oboru [2]. 

 

3.3.3 Přímý marketing 

Přímý marketing představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo 

více komunikační nástrojů k měřitelné reakci v libovolné lokalitě s co nejpřesnější segmentací 

trhu. Za přímý marketing lze označit všechny tržní aktivity, které slouží k přímému kontaktu 
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s cílovou skupinou. Jde tedy o přímou komunikaci s předem vybranými zákazníky s cílem 

získat přímou, okamžitou a měřitelnou reakci a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. 

Výhodou je efektivnější zacílení na cílový segment trhu, prostřednictvím databázového 

marketingu., dlouhodobost využívání, efektivně zacílená, oboustranná komunikace a možnost 

kontrolovatelné reakce na nabídku [2]. 

Přímý marketing může mít formu přímé distribuce, kdy marketingové cesty 

nevyžadují prostředníky. Může se jednat o propagační materiály zasílané přímo potenciálním 

zákazníkům, internetové stránky, na nichž zákazníci najdou informace o jednotlivých 

výrobcích, možnostech platby apod. [10] 

Lze také rozlišovat adresný a neadresný přímý marketing. V rámci adresného přímého 

marketingu je sdělení zasíláno konkrétnímu adresátovi. Do neadresných forem přímého 

marketingu řadíme katalogy, letáky a tiskoviny [2]. 

Nevýhodou přímého marketingu je, že může často vyvolat v adresátovi nepříjemné 

pocity způsobené například dojmem zbytečného plýtvání materiálu nebo námahy [2]. 

 

3.3.4 Public Relations 

PR jsou v širším kontextu sociálněkomunikační aktivitou. Jde o vytváření vztahů 

a komunikaci s vnitřní i vnější veřejností firmy, tedy zákazníky, dodavatele, akcionáře, vlastní 

zaměstnance, média, vládní a správní orgány a celou společnost, ve které firma operuje. 

Součástí public relations je publicita. Lze ji definovat jako neosobní stimulaci poptávky po 

výrobku či službě prostřednictvím sdělovacích prostředků, v nichž se umístí důležitá zpráva 

nebo příznivá prezentace. Náklady na publicitu jsou většinou nižší [12]. 

Public relations je považován za důvěryhodnou a spolehlivější formu šíření informací 

než ostatní firmou placené nástroje, jelikož firmy nemají kontrolu nad šířením dobrých či 

špatných informací ve sdělovacích prostředcích. Dosahuje tedy podstatně vyššího stupně 

důvěryhodnosti než ostatní komunikační techniky [10]. 

PR mohou také pozitivně ovlivňovat společenský vývoj především tím, že budou 

slaďovat vlastní zájmy se zájmy veřejnosti, a to tak, že budou veřejnosti naslouchat a 

usměrňovat své postupy, aby nedocházelo ke konfliktům. Tento proces je však ve skutečnosti 

velmi složitý [10]. 
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U veřejnosti se tedy PR snaží o [10]: 

 

 postupnou komunikaci, 

 porozumění, 

 důvěru, 

 pochopení situace.  

 

V současné době globalizace je nutné, aby komunikační plány a koncepce organizací 

podléhaly neustálému řízení a přizpůsobování realitě. Pokud se tomuto trendu pracovníci PR 

oddělení přizpůsobí, budou mít větší šanci uspět [12]. 

Hlavní nevýhodou PR je špatná kontrola obsahu sdělení nebo informacích o 

novinkách, jelikož jednotlivá média mají různé priority a zdroje. Informace, které jsou PR 

útvarem sděleny, se mohou v jednotlivých médiích obsahově lišit. Může se také stát, že tyto 

informace nebudou pro média dostatečně atraktivní a sdělení nezveřejní [9]. 

 

3.3.5 Osobní prodej 

Osobním prodejem si lze představit prezentaci výrobku či služby osobní komunikací 

mezi prodávajícím a kupujícím. Jde o přímou formu oboustranné komunikace, která má za cíl 

jednak prodej produktu a jednak vytvářet dlouhodobé vztahy se zákazníky a posilování image 

firmy i produktu [10]. 

I když náklady na jeden kontakt jsou relativně vysoké, vznikají při jeho užití menší 

ztráty než u neosobních forem komunikace. Výhodou osobního prodeje je flexibilita, jelikož 

prodejce může přizpůsobit komunikaci konkrétní situaci a vyhovět i zvláštním požadavkům, 

přáním či stížnostem potencionálního zákazníka. Jde tedy o efektivní nástroj komunikace, 

s cílem upoutat pozornost zákazníka, měnit jeho preference, postoje či zvyklosti. Nároky na 

prodejce jsou tedy specifické [2; 10]. 

Naproti tomu rozsah působení tohoto nástroje je podstatně menší než u reklamy a 

omezená kontrola nad prodejci a jejich prezentací obsahu sdělení mohou vést až k poškození 

dobrého jména firmy a její image [10]. 

Typickými produkty prezentovanými prostřednictvím osobního prodeje je zboží 

dlouhodobé spotřeby, finanční služby a průmyslové zboží, kde je každý produkt jedinečný na 

základě speciálních požadavků zákazníka [2]. 
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3.3.6 Sponzoring 

V rámci marketingové komunikace jde o vztah, kdy sponzor, většinou podnikatelský 

subjekt, ale i státní nebo veřejnoprávní organizace, poskytuje sponzorovanému finanční, 

materiální či jinou pomoc. Sponzorovaným většinou bývá jednotlivec, organizace či objekt 

akce, které jsou většinou nerealizovatelné bez pomoci sponzoringu. Tímto nástrojem 

marketingové komunikace lze účinně čelit vysokým nákladům za reklamu v médiích a využít 

sportovních a zábavních aktivit, jejichž atraktivita neustále roste a jejich následnou propagaci 

ve sdělovacích prostředcích. Zároveň je nutné sledovat efekty sponzoringu, tzn., jak jej 

vnímají a jaký názor na něj mají cílové segmenty dané firmy [2]. 

 

3.4 Trendy v marketingové komunikaci 

V důsledku sílící konkurence a nasycenosti zákazníků způsobené zahlcením tradičními 

komunikačními nástroji, je organizace nucena hledat a experimentovat nové způsoby a 

prostředky, jak zaujmout své zákazníky. Mezi tyto způsoby a prostředky lze zahrnout 

následující formy marketingové komunikace.  

 

3.4.1 Guerilla marketing  

Pojem guerilla marketing se objevil již v šedesátých letech minulého století. Důvodem 

jeho vzniku bylo tvrdé konkurenční prostředí a boj menších firem se silnějšími konkurenty, 

proto se tehdy tato taktika orientovala hlavně na poškozování konkurence. Postupem času, 

vývojem technologií a rozšiřujícím možnostem komunikace se však jeho význam výrazně 

posunul a dnes již patří k podstatným nástrojům marketingové komunikace. [4] 

Dá se říci, že guerilla marketing je undergroundem komerčních komunikací. Lze jej 

definovat jako nekonveční marketingovou kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního 

efektu s minimem zdrojů, přičemž většinou balancuje na hranici legálnosti. Vyznačuje se také 

využíváním alternativních médií, tzv. ambientních, které jsou umisťovány do lokalit, v nichž 

se soustřeďují cílové skupiny, které jsou hůře zasažitelné tradičními médii. Osvědčenou 

taktikou guerilla marketingu je udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované 

cíle a ihned se stáhnout zpět, přičemž je vhodné doplnit jej o virový marketing, jenž může 

způsobit efekt tzv. sněhové koule, a tím zvýšit zásah akce. Rizikem je ovšem vyvolání 

negativní publicity [4]. 

Mezi formy guerillového marketingu patří tzv. ambush marketing. Jde v podstatě o 

parazitování na aktivitách konkurence, jež jsou spojeny s významnou akcí, která přitahuje 
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pozornost veřejnosti a médií. S tím také souvisí pojem guerillový sponzoring. Další formou je 

buzz marketing, který v doslovném překladu znamená rozruch nebo bzukot. Tato forma 

guerillového marketingu má opravdu za cíl vyvolat rozruch a následně „šeptandu“ kolem 

události, produktu společnosti apod. Mezi další metody patří guerillový PR, který používá 

fingované dopisy čtenářů k získání pozornosti nebo vstupy do živého vysílání s logem firmy 

[4]. 

 

3.4.2 Digitální marketing 

Digitální marketing je zastřešující pojem, jenž v sobě zahrnuje veškerou 

marketingovou komunikaci, která využívá digitální technologie. Patří do něj on-line 

marketing, mobilní marketing a sociální média. [4] 

Mezi nástroje jenž využívá on-line marketing patří bannerová reklama, virové 

kampaně, SEM (Search Engine Marketing), affiliate marketing a další. Ty slouží buďto 

k podpoře značky nebo jsou zacíleny na výkon komunikace. Díky nim lze získávat data od 

spotřebitelů, což umožňuje zpětnou vazbu uživatelů. On-line marketing tedy umožňuje 

oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky [4]. 

Důležitým nástrojem on-line marketingu je virový marketing, který je založen na 

strategii povzbuzování jednotlivých uživatelů k přeposílání sdělení s reklamním obsahem 

dalším osobám. V této souvislosti lze hovořit o „pass-along“ nebo „friend-tell-a-friend“ 

marketingu. Pro tento účel je nutné vytvořit zajímavý formát sdělení, který je založen na 

běžné motivaci a chování, je jednoduše přenositelný na další uživatele a využívá komunikační 

sítě a další zdroje pro své šíření. Formát sdělení by tedy měl být co nejvíce kreativní, aby 

příjemce sdělení natolik oslovil, že jej pošle svým známým. Virový marketing může mít 

buďto aktivní nebo pasivní formu. Pokud jde o pasivní formu, zde se klade důraz na vyvolání 

kladné reakce od zákazníka na nabídku, přičemž se nesnaží jeho chování nějakým způsobem 

ovlivnit. Na rozdíl od toho, aktivní forma spočívá v ovlivnění chování zákazníka pomocí 

virového sdělení a tím zvýšit povědomí o značce nebo prodej výrobku. Výhodou virového 

marketingu je hlavně jeho rychlost zasažení, a to buď formou elektronické pošty, nebo 

sdílením na sociálních mediích, dále je to nízká nákladovost kampaní a jejich rychlá realizace. 

Nebezpečí virového marketingu spočívá ve ztrátě kontroly nad tím, jak se sdělení šíří po 

odstranění kampaně, dle vůle příjemců [4]. 
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3.4.3 Mobilní marketing  

Mobilní marketing vznikal postupně s rozvojem sítí mobilních operátorů. Využívá 

interaktivou, která dokáže změnit marketingovou aktivitu v zábavu pro spotřebitele. Hlavní 

výhodou tohoto marketingového komunikačního nástroje je především efektivnost a rychlá 

příprava akce, což umožňuje pružněji reagovat na potřeby trhu. Dalšími výhodami je přesné 

zacílení, budování databáze a okamžitá měřitelnost kampaní. Díky tomu, že mobilní telefon 

v dnešní době představuje všestranné a přizpůsobivé médium, stává se mobilního marketingu 

ještě více flexibilní a osobní [4]. 

Co se týče sociálních médií, představují souhrn technických nástrojů a platforem, 

které nepotřebují instalaci dalšího softwaru. Mezi ně patří sociální sítě, on-line komunity a 

sítě umožňující sdílení videí a obrázků. Sociální média lze dělit na publikační, sdílená, 

diskusní, sociální sítě a další. Do nejdůležitějších sociálních sítí řadíme LinkedIn, Twitter, 

Youtube a Facebook [4]. 

 

3.4.4 Event marketing 

Pojmem event marketing představuje zinscenování zážitků, jejich plánová a 

organizace v rámci firemní komunikace, která se zaměřuje na omezený segment jejich 

účastníků. Tyto zážitky slouží k vyvolání psychických podnětů, které mají za cíl podpořit 

image firmy a jejího produktu. Podstatou event marketingu je tedy výjimečná událost, 

prožitek, který je vnímán více smysly najednou a komunikované sdělení klientovi. Využívá se 

hlavně pro posílení a upevnění vazeb mezi firmou a jejími obchodními partnery či 

zaměstnanci. Do event marketingových akcí řadíme různé společenské i sportovně-zábavné 

akce, které mají za cíl zprostředkovat nevšední zážitek. Chytře a vhodně zvolená event 

marketingová strategie může výrazně pomoci k lepším prodejním výsledků i upevňování 

vztahů. V současné době dovoluje nová technologie provádět interaktivní akce s možností 

příjemců volit, účastnit se loterií, odpovídat na otázky průzkumů apod. [4; 36]. 

 

3.4.5 Product placement 

Jedná se o záměrné a placené zakomponování výrobků do audiovizuálního díla s cílem 

jeho propagace. Kvalitní product placement se snaží ukázat výrobek v pozitivním kontextu za 

využití známých osobností. Takovýto druh reklamy umožňuje oslovit cílové skupiny a 

výrobek ještě více zviditelnit pomocí běžných médií a public relations. Ještě účinnější a 

rozsáhlejší efekt pak představuje zakoupení licence na využívání postav, prostředí či sloganů 
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z filmu ve vlastní reklamní kampani.  Product placement však není využíván pouze v televizi 

či kině. Uplatňuje se také v počítačových hrách, kde není příliš nákladný a reklama se opakuje 

po každé hře. Ne vždy firmy za reklamu platí, cena se v České republice pohybuje okolo 1 – 5 

miliónů Kč [2]. 
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4  Metodika sběru dat 

V této kapitole jsou podrobněji popsány marketingové výzkumy a realizační fáze 

provedených marketingových výzkumů. V přípravné fázi je definován postup 

marketingových výzkumů, který zahrnuje výzkumný problém a cíl, způsob sběru dat, typy 

údajů a technika výběru vzorků. Mezi tyto výzkumy patří písemné dotazování a metoda Focus 

group.  

Realizační fáze popisuje průběh sběru dat a strukturu respondentů, která vycházela 

z identifikačních otázek umístěných na konci každého z dotazníků.  

 

Typy a zdroje dat 

Pro zpracování diplomové práce bylo využito jak sekundárních tak primárních zdrojů 

informací. Sekundární informace byly čerpány především z interního materiálu projektu, 

kterým byla myšlenková mapa, což byl zároveň jediný zdroj informací k chystanému 

projektu. Myšlenková mapa je zobrazena v příloze č. 2. Dále to byly informace z 

internetových stránek Českého statistického úřadu a z veřejně dostupných databází 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství aj.), Primární data byla získána 

z konzultace se zadavatelem projektu, prostřednictvím metody Focus group a dotazníkového 

šetření.  

 

Postup výzkumu 

Na základě rozhovoru se zadavatelem projektu byly stanoveny okruhy, které bylo 

potřeba blíže vyzkoumat. Ty autorka diplomové práce nejprve zjišťovala za pomocí 

uskutečnění skupinového rozhovoru, který byl základem pro druhou metodu výzkumu, tedy 

dotazníkové šetření. 

 

4.1      Focus group 

Prvním použitým výzkumem byl kvalitativní výzkum metodou Focus group 

(skupinový rozhovor), která byla využita ke zjištění a zmapování postojů respondentů a byla 

základem pro sestavení dotazníku, za pomoci předem připraveného scénáře. Metoda Focus 

group byl tedy uplatněna jako podpůrná metoda ke kvantitativnímu dotazníkovému šetření. 

Celý průběh skupinového rozhovoru zaznamenával moderátor (autorka diplomové práce), 

jednak pomocí nahrávacího zařízení a jednak písemně. Skupinový rozhovor byl uskutečněn 

v prostorách kavárny, která patří jedné člence Klubu maminek a dětí ve Slušovicích.  
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4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu  

Pro sestavení správných otázek pro dotazníkové šetření je vhodné získat hlubší 

poznatky o motivech, názorech a postojích zástupců cílového skupiny. Cílem skupinového 

rozhovoru je identifikovat názory, motivy a postoje cílové skupiny k problematice výběru 

základních škol a pomoci autorce se zorientovat v dané problematice.  

 

4.1.2 Nástroj sběru dat 

Jako nástroj sběru dat byl použit scénář skupinového rozhovoru a záznamové zařízení. 

Za účelem uskutečnění skupinového rozhovoru byl vytvořen scénář skupinového rozhovoru. 

Skupinový rozhovor byl polostrukturovaný, to znamená, že k dispozici byl seznam otázek, 

které při rozhovoru musely zaznít. Scénář využitý ve skupinovém rozhovoru je uveden 

v Příloze č. 3.  

 

4.1.3 Definování základního a výběrového souboru  

Základní soubor pro metodu Focus group tvořili všichni obyvatelé města Slušovic, 

kteří mají jednoho nebo více potomků, jež chodí do mateřské školy nebo navštěvují základní 

školu. Výběrový soubor následně sestával z 8 členek Klubu maminek a dětí ve Slušovicích, 

přičemž 3 členky mají dítě jak na základní škole, tak v mateřské škole, 4 členky mají děti 

pouze v mateřské škole a 1 členka má dítě navštěvující základní školu. 

 

4.1.4 Časový harmonogram 

Následující tabulka zachycuje časový průběh jednotlivých činností skupinového 

rozhovoru (viz Tab. 4.1) 

Tab. 4.1 Časový harmonogram Focus group 

Činnost 
Měsíc 

11/14 12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 

Definice výzkumného  

.problému a cíle 
X 

     

Plán výzkumu X X 
    

Sběr dat 
  

X 
   

Zpracování údajů 
   

X 
  

Analýza údajů 
    

X 
 

Návrhy a doporučení 
     

X 

        Zdroj: Vlastní 
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4.1.5 Rozpočet výzkumu 

Náklady na výzkum byly nulové, jelikož občerstvení i prostory byly poskytnuty 

jednou z účastnic skupinového rozhovoru. 

 

4.1.6 Metody analýzy dat 

Pro zaznamenávání a zpracování údajů byl použit počítačový program Microsoft 

Word 2007 a nahrávací zařízení. Nahraný rozhovor byl následně přepsán do písemné podoby 

pro lepší zpracování údajů.   

 

4.1.7      Realizační fáze 

Předmětem skupinového rozhovoru bylo získat názory na problematiku zkoumaného 

problému z pohledu cílové skupiny a na základě nich vytvořit dotazník. Pro potřeby Focus 

group byly úmyslně vybrány maminky dětí různých věkových kategorií z Klubu maminek a 

dětí ve Slušovicích. Tím bylo u účastnic skupinového rozhovoru docíleno komunikativnosti a 

ochotě říct svůj názor.  

Focus group proběhl dne 9. 2. 2015 v kavárně Na náměstí ve Slušovicích a zúčastnilo 

se jej 8 respondentů. Skupinový rozhovor začal v 10:00 a trval 1 hodinu a 35 minut. Pro 

zajištění dostatečného soukromí, byla v této době kavárna pro veřejnost uzavřena. Pro 

účastnice bylo zajištěno také drobné občerstvení.  Skupinový rozhovor byl zahájen přivítáním 

účastníků a představením moderátorky. Dále byli respondenti seznámeni s tím, že celý 

rozhovor bude nahráván, ale záznam bude použit pouze pro účely výzkumu a bude zachována 

anonymita zúčastněných. 

Zjištěná fakta byla zaznamenávána na nahrávací zařízení a následně přepsána do PC 

pro lepší srozumitelnost a potřeby výzkumu. Celková atmosféra při rozhovoru byla velice 

příjemná, respondentky se nebály říci svůj názor nebo jiný pohled na věc, i když se třeba lišil 

od názorů ostatních. Někdy bylo ovšem obtížné dodržet předem připravený scénář a 

neodbíhat od tématu. Skupinový rozhovor však přinesl zajímavé poznatky a postřehy, které 

pomohly doplnit dotazníkový výzkum, viz kapitola 5.  

 

 

 



53 
 

4.2     Dotazníkové šetření 

Druhou použitou metodou bylo dotazníkové šetření, které probíhalo písemným 

dotazováním a které bylo založeno na podkladech ze skupinového rozhovoru. Tato metoda 

posloužila ke zkoumání hypotéz, které byly vytvořeny na základě skupinového rozhovoru. 

Tištěné dotazníky byly rozdávány pracovníky mateřských školek.  

 

4.2.1 Definování problému a cíle výzkumu  

Hlavním problémem výzkumu je to, že základní škola je pouze ve fázi projektu, který 

zatím nemá ani písemnou formu, tzn., že není vytvořený žádný komunikační mix pro 

prezentaci základní školy. V Moravskoslezském kraji se nachází mnoho základních škol, ať 

už státních nebo soukromých. Konkurence je tedy velká a marketingová komunikace by měla 

být zvládnuta a provedena co nejlépe, aby škola získala co nejvíce zákazníků. Zde je však 

problém, jelikož o chystaném projektu základní školy J. A. Komenského neexistuje zatím 

žádné povědomí mezi veřejností, zadavatel nemá přesnou znalost o svých potencionálních 

zákaznících a jejich potřebách a v  rámci samotného projektu dosud nebyly využívány žádné 

komunikační nástroje.  

Cílem výzkumu je především zjistit, které informace o základní škole jsou pro rodiče 

dětí důležité, jak často tyto informace vyhledávají a také jakým způsobem.  Dále také zjistit 

to, zda by měli vůbec o služby základní školy zájem a jakým způsobem vnímají rodiče dětí, 

které do základní školy chodí, současnou komunikaci mezi nimi a základní školou. 

 

4.2.2 Nástroj sběru dat 

Druhý nástroj sběru dat představoval dotazník, který byl rozdělen na dva typy dle 

toho, zda respondenti mají, či měli alespoň jedno dítě, které již navštěvuje základní školu, 

anebo mají děti navštěvující teprve školu mateřskou. Oba dotazníky měly písemnou formu. 

Dotazník pro respondenty, kteří mají děti i na základní škole, obsahoval celkem 16 otázek. 

Dotazník pro respondenty, jejichž děti navštěvují pouze mateřskou školu, měl otázek celkem 

14. V úvodní části obou dotazníků byli respondenti seznámeni s účelem výzkumu a s tím, že 

se jedná o anonymní dotazník. Následně se objevovali otázky otevřené, polozavřené, 

uzavřené i škálové. Na konci dotazníků bylo umístěno 6 identifikačních otázek. Oba 

dotazníky jsou uvedeny v Příloze č. 4 a č. 5. 
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4.2.3 Definování základního a výběrového souboru  

Základní soubor pro dotazníkové šetření reprezentovali obyvatelé Moravskoslezského 

kraje, jejichž potomek navštěvuje mateřskou školu. V Moravskoslezském kraji navštěvovalo 

mateřské školy celkem 40 845 dětí, ve školním roce 2013/2014. Plánovaná velikost 

výběrového souboru byla stanova na 600 respondentů. Způsob výběru vzorku byl proveden 

pomocí nereprezentativní techniky vhodné příležitosti. 

 

4.2.4 Časový harmonogram 

Tab. 4.2 zachycuje časový průběh činností dotazníkového šetření.  

 

Tab. 4.2 Harmonogram činností 

Činnost 
Měsíc 

11/14 12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 

 Definice výzkumného  

.problému 
X           

 Definování cíle 

výzkumu 
X X         

 Plán výzkumu X X         

 Pilotáž     X       

 Sběr dat     X X X   

 Zpracování dat         X   

 Analýza dat         X X 

 Interpretace výsledků           X 

 Návrhy a doporučení           X 

       Zdroj: Vlastní 

 

4.2.5 Pilotáž 

Před zahájením sběru dat pomocí písemného dotazování proběhla pilotáž, které se 

zúčastnili přátelé a rodinný příslušníci autorky i členové Klubu dětí a maminek ve 

Slušovicích. Cílem bylo zjistit připomínky, srozumitelnost dotazníku, a zdali neobsahuje 

nesrovnalosti. Díky tomu došlo k upravení několika slov či slovních spojení, u kterých byla 

nejistota v pochopení. Dotazník byl také konzultován se zadavatelem a vedoucí diplomové 

práce. 

 

4.2.6 Rozpočet výzkumu 

Jelikož se dotazníky tiskly ve firmě zadavatele, náklady na výzkum byly nulové.  
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4.2.7 Metody analýzy dat 

Pro zpracování a vyhodnocení dat byl použit počítačový program Microsoft Excel 

2007, Microsoft Word 2007 a program IBM SPSS Statistics. Data z dotazníkových formulářů 

byla přepsána do již připravené datové matice v programu Microsoft Excel 2007. 

Vyhodnocení a prezentace výsledku byly zobrazeny ve formě grafů a tabulek.  

 

4.2.8 Realizační fáze 

Dotazníkové šetření probíhalo ve městě Ostrava v měsících únoru a březnu a celkem 

bylo rozdáno 600 dotazníků v 7 mateřských školách.  Dotazníky byly rozdávány přímo 

pedagogy mateřských škol. Ty autorka práce s dotazníky i s daným tématem obeznámila. 

Jednak pro lepší pochopení dané problematiky a jednak proto, že pracovníci školek byly 

v přímém kontaktu s rodiči a mohly tak zodpovědět jejich případné dotazy. Do každé 

ze školek byl k dotazníkům připojen také krátký komentář v případě, že by pracovníci školky 

byli zaneprázdněni, a neměli by na respondenty čas. Komentář vysvětloval jaký je účel a cíl 

výzkumu, spolu s poděkováním. Celkem se nakonec podařilo získat data od 164 respondentů.  

Problémem se ukázala být otázka na hrubý měsíční příjem domácností, kdy muselo 

být více jak 10 dotazníků vyřazeno kvůli nezodpovězení této otázky. Další problém nastal u 

vyplňování dotazníků z jedné mateřské školky, kdy respondenti dotazníky vyplnili jen na půl 

nebo nepochopili způsob vyplňování dotazníku.  

 

4.2.9 Struktura respondentů 

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že z 164 respondentů bylo 78 % žen a 22 % mužů, 

viz. obr. 4.1.  Z pohledu pohlaví tak výrazně převažovaly ženy. Z toho vyplývá, že většinou si 

pro děti do školky chodí maminky dětí. 
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Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

Zdroj: Vlastní 

 

Následující obr. 4.2 vyjadřuje strukturu respondentů dle jejich nejvyššího dosaženého 

vzdělání. Nejvíce respondentů uvedlo vysokoškolské vzdělání (42 %), hned za nimi 

následovali respondenti se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou (35 %) 

a třetí nejpočetnější skupinu tvořili respondenti s vyšším odborným vzděláním (12 %). 

 
Obr. 4.2 Vzdělání respondentů 

Zdroj: Vlastní 
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Další identifikační otázkou, na kterou respondenti odpovídali, byl počet členů 

v domácnosti. Nejvíce respondenti uváděli počet členů 4 (47 %) a 3 (36 %) jak ukazuje obr. 

4.3. 

 
Obr. 4.3 Počet členů v domácnosti 

Zdroj: Vlastní 

 

Respondenti také odpovídali na identifikační otázku týkající se jejich hrubého  

měsíčního příjmu. Následující obr. 4.4 ukazuje, že nejvíce respondentů má hrubý měsíční 

příjem mezi 20.000 – 29.999 Kč (30 %). Následují respondenti s příjmem mezi 30.000 – 

39.000 Kč (21 %) a s příjmem mezi 40.000 – 49.999 Kč (20 %). 

 
Obr. 4.4 Hrubý měsíční příjem domácností 

Zdroj: Vlastní 
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V obr. 4.5 jsou respondenti rozdělení dle jejich sociálního statusu. Nejvíce 

respondentů uvedlo jako svůj sociální status zaměstnanecký poměr (55 %), druhou 

nejpočetnější skupinu tvořili podnikatelé nebo živnostníci (18 %) a hned za nimi následovali 

respondenti, kteří jsou na mateřské dovolené (16 %). 

 
Obr. 4.5 Sociální status respondentů 

Zdroj: Vlastní 

 

Poslední identifikační otázkou byla předpokládaná lokalita základní školy, do které 

rodiče uvažují dítě umístit. Většina respondentů předpokládá umístit své dítě do základní 

školy v Ostravě nebo jeho blízkém okolí (87 %), jak zobrazuje obr. 4.6. 

 

 
 

Obr. 4.6 Předpokládané umístění základní školy 

Zdroj: Vlastní 
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5     Analýza marketingové komunikace základní školy 

V této kapitole jsou analyzovány výsledky výzkumu doplněné o grafické zpracování. 

Všechna data byla řádně analyzována a zpracována. 

 

5.1      Analýza kvalitativního šetření metodou Focus group 

 

5.1.1 Názor na problematiku českého školství 

Největší problém spatřují rodiče ve velkém počtu žáků ve třídách. Dle jejich názoru 

musí mít škola naplněné třídy, aby se uživila, a proto zde není prostor pro individuální péči. 

Z toho vyplývají i velké nároky na samotné učitele, kteří mají pod sebou i 30 žáků. S tím 

souvisí i špatné výsledky, co se týče technických předmětů, kdy problém rodiče nevidí 

v učitelích, kteří jsou dle jejich názoru tlačeni k neustálému vzdělávání, ale právě v počtu 

žáků, kdy učitelé nemohou plně zužitkovat své nabyté vědomosti. Další problém vidí 

v kladení velkých nároků na samotné žáky, už od první třídy a stále se rozšiřující osnovy. 

Naopak zazněl i názor, že učitelé se nechtějí dovzdělávat a nechtějí zkoušet i jiný typ výuky. 

 

5.1.2 Hodnocení služeb poskytovaných základní školou 

Pro všechny zúčastněné byla nejdůležitější službou družina, kterou by si většina rodičů 

přála i s prodlouženou dobou provozu. Dále zazněly mimoškolní kroužky, služby výchovného 

poradce a psychologa. Zde byla pro rodiče důležitá pomoc z hlediska toho, jakým způsobem 

se například chovat při určitém problému s dítětem apod.  

 

5.1.3 Referenční skupiny a faktory ovlivňující výběr základní školy 

Zde hrála hlavní roli lokalita školy a případné dojíždění dítěte do školy. Dále také to, 

zda se jedná o malotřídku nebo základní školu do 9. stupně kvůli možnému těžšímu přechodu 

z 5. třídy na druhý stupeň.  Roli také hrálo to, zda škola vyučuje alternativní formou, jelikož 

v blízkosti Slušovic se nachází také základní škola s výukou do 5. třídy, která vyučuje dle tzv. 

delfského plánu.  Jedna maminka měla velký problém s přechodem z této školy na klasickou 

státní školu ve Slušovicích. 

Na otázku s kým jste se radili při výběru školy, rodiče nejvíce odpovídali, že na 

základní školu sami chodili, tudíž s ní mají osobní zkušenost. Dále to byli také učitelé 

mateřských školek a základních škol, ale také rodiče dětí, které na základní školu již chodí. 
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Co se týče zdrojů informací, nejvíce rodiče hledali informace na webových stránkách základní 

školy a prostřednictvím dnů otevřených dveří. 

 

5.1.4 Hodnocení komunikace mezi základní školou a rodiči 

Základní škola informuje rodiče o prospěchu dítěte, jeho úspěších i neúspěších, také 

zasílá fotografie jednotlivých tříd a poskytuje kontakty na třídní učitele a vedení školy. Tyto 

informace jsou poskytovány buďto prostřednictvím žákovských knížek, webových stránek 

nebo rodičovskými schůzkami. Největší problém spatřovali rodiče v tom, že škola 

neinformuje o možnostech doučování nebo kroužků, pokud má dítě v některém z předmětů 

problémy. Další problém byla nemožnost kontroly toho, zda dítě chodí na obědy, jestli si oběd 

objednalo apod. Rodičům také chyběly informace o aktivitách školy a pořádaných akcích 

s tím, že se po dítěti pouze pošlou papírky s informacemi, což není dostačující informační 

kanál a hrozí zde riziko ztráty. Rodiče se také nemohli nikde informovat o tom, jaké domácí 

úkoly dítě dostalo v případě, že je nemocné. Většina rodičů by ocenila kvalitnější a 

přehlednější internetové stránky základní školy a zavedení elektronické pošty. V otázce 

profilu základní školy na Facebooku, jej některé maminky odmítali s tím, že je pro ně příliš 

soukromý, některé jej vítaly.  

 

5.1.5 Postoj k soukromým školám 

V této otázce převládaly dva názory. Buď ten, že si soukromé školy mohou dovolit jen 

lidé s vyšším příjmem a jejich kvalita je stejně srovnatelná s kvalitou, kterou poskytují státní 

základní školy nebo ten, že soukromé školy poskytují kvalitnější vzdělání a možnost více 

rozvíjet potenciál dítěte, přičemž si však za tuto přidanou hodnotu musí rodiče zaplatit.  

 

5.1.6 Zájem o nadstandardní služby soukromé základní školy 

Většina rodičů by ocenila více přednášek na téma šikana, drogy, ale také finanční 

gramotnosti (od. 2 stupně) nebo motivačních přednášek. Také zazněly názory, že by se děti 

měli naučit využít nabitých poznatků ve smyslu např. veletrhů, výstav nebo přednášek cizinců 

o své zemi v zeměpisu.  

Co se týče zájmu o nabízené služby soukromé základní školy, většina rodičů by měla 

spíše zájem o kroužky v rámci družiny a krátká cvičení v rámci výuky. O ostatní služby nebyl 

žádný zájem. V případě posunutého začátku výuky na 9:00 hodin, to pro mnoho rodičů 

představovalo spíše přítěž, jelikož chodí brzo do práce a dítě by se pak muselo vypravovat do 
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školy samo, což by u mladších dětí představoval problém. Nehledě na to, že dle rodičů má 

dítě větší energii a pozornost spíše v dopoledních než odpoledních hodinách. Při hlídání dítěte 

při nemoci ve škole měli rodiče obavu o hygienické podmínky ve škole a také jim nepřišlo 

vhodné, aby nemocné dítě převáželi do školy. U dentisty a lékaře v rámci školy vidí problém 

v tom, že hodně dětí má lékaře už od školky a v případě, že by do školy dojížděly, by o tuto 

služby nebyl zájem.  

 

5.1.7 Přijatelná výše školného za soukromou základní školu 

V otázce školného se rodiče spíše přikláněli k částce od 500 do 1000 Kč za měsíc, i 

když přiznávali, že pod 5.000 Kč by škola asi nemohla poskytovat kvalitní služby. Možnou 

motivací pro vyšší částku uváděli většinou bezplatné vyzkoušení si výuky (tzv. nultý ročník), 

kdy děti do školy chodí již v mateřské školce, seznamují se s prostředím a učiteli, a stejně tak 

i rodiče. Další motivací by bylo to, že školné by zahrnovalo veškeré pomůcky, které by děti 

ve škole potřebovaly (sešity, učebnice, pastelky apod.) spolu s obědy. V takovém případě by 

byli rodiče ochotni zaplatit i dvojnásobně vyšší částku, než uváděli na začátku.  

 

5.2      Analýza kvantitativního šetření metodou dotazníkového šetření 

V této části jsou analyzovány výsledky z dotazníkového šetření založeného na 

poznatcích z kvalitativního výzkumu. Celkem bylo zpracováno 164 dotazníků. 

 

5.2.1 Analýza referenčních skupin a způsobu vyhledávání informací o škole 

 
             Obr. 5.1 Způsob vyhledávání informací o základní škole 
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Výběr základní školy může ovlivnit budoucí vývoj dítěte, proto je její výběr velmi 

důležitý. Výběr základní školy se uskutečňuje na základě získaných informací, ale ovlivňují 

jej také referenční skupiny. Z výzkumu bylo zjištěno, že si rodiče informace o základní škole 

nejčastěji vyhledávají na webových stránkách základních škol (57 %) a prostřednictvím dnů 

otevřených dveří (51 %). Tento výsledek potvrzuje tvrzení, získané prostřednictvím 

kvalitativního výzkumu, že základním zdrojem informací jsou pro zákonné zástupce dětí 

především tyto dva informační kanály. Je tedy zřejmé, že by si škola měla vytvořit své vlastní 

webové stránky, které budou pro zákonné zástupce poutavé a zároveň na nich najdou 

potřebné informace. Dbát by měla také na přípravu a propagaci Dne otevřených dveří, a to 

takovým způsobem, aby tato akce poskytla vyčerpávající informace zákonným zástupcům 

dětí a zároveň je co nejvíce oslovila. Co se týče mateřských škol, zde vyhledává informace 22 

% rodičů. Bylo by tedy vhodné umisťovat do těchto zařízení propagační materiály školy. 

Sociální sítě a diskuze skončili na čtvrtém místě, jako zdroj informací jej uvedlo 20 % rodičů. 

Škola by tudíž měla uvažovat o založení profilu na některé ze sociálních sítí, pro poskytování 

informací a pro komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci dětí. Profil by měl být 

pravidelně aktualizován a zatraktivňován pomocí zajímavých příspěvků. Celkové výsledky je 

možné vidět v obr. 5.1.  

Webové stránky škol a den otevřených dveří byli také nejčastější odpovědí jak u 

respondentů, kteří mají dítě pouze v mateřské škole, tak u respondentů, jejichž dítě na 

základní školu již chodí, viz příloha č. 8.1. U rozdělení respondentů dle pohlaví nebyly 

zjištěny výraznější rozdíly, viz příloha č. 8.2. 

 
               Obr. 5.2 Referenční skupiny při výběru základní školy 
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Při výběru základní školy (viz obr. 5.2) se většina respondentů nerozhoduje 

samostatně. 68 % rodičů uvedlo, že se při volbě základní školy nejvíce radili s rodiči dětí, 

kteří na danou základní školu již chodili, což svědčí o tom, že by si škola měla vytvářet a 

udržovat dobré vztahy se svými budoucími klienty, tedy s rodiči svých žáků. Na pomyslném 

druhém místě jsou přátelé nebo příbuzní (62 %), což svědčí o potřebě budovat dobré jméno 

školy ve městě i jeho okolí. Rodiče se také radili s učiteli mateřských škol (31 %). Je tedy 

zjevné, že učitelé v mateřských školách mohou do jisté míry ovlivnit výběr základní školy, je 

proto vhodné, aby vedení základní školy udržovalo s pracovníky mateřských škol pravidelný 

kontakt a informovalo je o aktuálním dění a možnostech studia na škole. Informace u učitelů 

základních škol hledá 15 % rodičů, tudíž je potřeba dbát na osobní přístup zaměstnanců školy 

k zákonným zástupcům žáků. Tyto výsledky jsou tak shodné s výsledky ze skupinového 

rozhovoru, kdy všechny tyto referenční skupiny taktéž zazněly. 

Co se týče rozdělení respondentů dle pohlaví, nebyli nalezený rozdíly v odpovědích, 

viz příloha 8.3.  

 

5.2.2 Informace nabízené základní školou a faktory výběru základní školy  

V rámci tohoto tématu respondenti uváděli, jak důležité jsou pro ně informace, které 

by základní škola měla poskytovat (1 – velmi důležitý, 4 – zcela nedůležitý). Průměrné 

hodnoty jednotlivých informací se pohybují od hodnoty 2,3 do 1,35. Výsledky této otázky je 

možné vidět v obr. 5.3.  

 
Obr. 5.3 Hodnocení důležitosti jednotlivých informací poskytované ZŠ 
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Jako nejvíce důležitou informaci, kterou by základní škola měla poskytovat, označili 

respondenti samozřejmě případné obtíže a úspěchy dítěte (72 %) a průběžné hodnocení dítěte 

(72 %), viz příloha č. 7.3.  Obě tyto informace dosáhly průměru 1,3. Tyto dvě informaci by 

tedy škola měla komunikovat v co největší míře a co nejrozsáhleji zákonným zástupcům dětí.  

Informace o docházce dítěte do školy dosáhla průměrné hodnoty 1,49, což svědčí o tom, že 

rodiče chtějí mít jistotu, že dítě do školy pravidelně dochází. Bylo by tedy vhodné, aby o této 

skutečnosti byli rodiče informování pravidelně, např. jednou měsíčně. Co se týče informací o 

možnostech dalšího studia, dosáhly průměrné hodnoty 1, 54, proto by škola měla zákonné 

zástupce dětí informovat o výsledcích přijetí jejich žáků na střední školy, srovnávat studijní 

výsledky jejich žáků s výsledky na ostatních základních školách, popřípadě poskytovat 

rodičům poradenství ohledně vhodného typu dalšího studia pro jejich dítě.  

U rodičů dětí ze ZŠ je nejdůležitější informovanost o průběžném hodnocení dítěte (80 

%), u rodičů dětí z MŠ jsou to pak obtíže či úspěchy dítěte (70 %), viz příloha č. 8. 5. Je tedy 

zřejmé, že rodiče, kteří již mají dítě na základní škole, zajímají především studijní výsledky 

dětí, tzn., že pokud by se rozhodovali, zda nechají dítě přestoupit na jinou základní školu, tato 

informace by pro ně byla stěžejní. Při komunikaci s touto cílovou skupinou by se proto škola 

měla zaměřit právě na tuto informaci. Pro rodiče dětí z mateřských škol je nejdůležitější 

informace o tom, v čem dítě vyniká, v jaké oblasti se mu daří nebo naopak nedaří, co mu dělá 

problém. Proto by škola, při komunikaci s těmito rodiči, měla klást důraz na osobní přístup ke 

každému z nich a k jejich dětem a veškeré úspěchy či neúspěchy dětí podrobně s rodiči 

konzultovat. 

 

                Obr. 5.4 Hodnocení důležitosti jednotlivých faktorů 
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Dotazovaní také hodnotili důležitost jednotlivých faktorů při výběru základní školy (1 

- nejvíce důležitý, 4 – nejméně důležitý), viz obr. 5.4. Nejdůležitější faktor byla pro rodiče 

kvalita pedagogického sboru, která dosáhla průměru 1,32, na rozdíl od rodičů ve skupinovém 

rozhovoru, kteří jako nejdůležitější faktor uvedli lokalitu školy. Škola by proto měla své 

zaměstnanci pečlivě vybírat a komunikovat jejich kvality rodičům. Druhý nejdůležitější 

faktor, který hraje roli při výběru základní školy, je pro rodiče komunikace s žáky a rodiči dětí 

(1,37). Tzn., že škola by měla mít sestavený komunikační mix a jeho nástroje pro své 

jednotlivé cílové skupiny rodičů. Rodiče dále uvedli, že berou ohled také na úspěšnost žáka 

při přijímacích zkouškách na střední školu (1,45), což koresponduje s tím, že se rodiče kladou 

důraz na informace ohledně úspěchu a neúspěchu svého dítěte.  Zajímavě dopadl také faktor 

lokalita školy, který získal průměr 1,58, tudíž jej rodiče považují za spíše důležitý faktor při 

výběru, ale ne za stěžejní. Lze tedy předpokládat, že by rodičům nevadila větší vzdálenost 

školy od místa jejich bydliště, pokud by samozřejmě splňovala výše uvedené atributy. 

Rozdílně také dopadl faktor alternativní forma výuky, která dosáhla průměru 2,17, tedy 

nejnižšího ze všech. Naopak u skupinového rozhovoru považovali tento faktor za jeden 

z důležitých. 

V příloze č. 8.7 jsou zahrnuty ty faktory, které byly nejčastěji posuzovány jako nejvíce 

důležité, přičemž je brána v potaz skutečnost, zda dítě respondentů již určitou ZŠ navštěvuje 

nebo zatím ne. V obou skupinách se logicky na prvních dvou místech umístila kvalita 

pedagogického sboru (ZŠ 79,3 %, MŠ 69,8 %) a komunikace s žáky a rodiči (ZŠ 69,0 %, MŠ 

70,8 %). Dle ostatních zákonných zástupců je však, kromě zmiňovaných dvou faktorů, 

nejpodstatnější úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední školu. Pro rodiče dětí, které již 

určitou ZŠ navštěvuje, hrály také důležitou roli exkurze, výlety a poznávání v praxi.  

 

5.2.3 Způsob komunikace mezi základní školou a rodiči 

Rodiče žáků, kteří již navštěvují ZŠ, hodnotili způsob komunikace mezi jimi a 

základní školou (1- velmi důležitý, 4 – zcela nedůležitý), jak ukazuje obr. 5.5.  Za 

nejpřínosnější způsob komunikace zvolili rodiče osobní konzultace s pedagogy (1,24). Dále to 

byly rodičovské schůzky (1,41), žákovská knížka (1,48) a elektronická pošta (1,66). Webové 

stránky škol dosáhly taktéž vysokého průměru (1,74). Lze tedy spatřit jak příklon k tradičním 

způsobům komunikace, tak i k modernějším.  

.   
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        Obr. 5.5 Přínosnost nástrojů komunikace základních škol  

 

V odpovědích mužů a žen, byl výraznější rozdíl zaznamenán v případě poskytování 

informací prostřednictvím školních webových stránek, které jednoznačně preferovali muži 

(73 %) než ženy (42 %). Ženy pak kladli přednost osobní konzultaci s pedagogy (81 %) před 

rodičovskými schůzkami (58 %) a elektronickou poštou (58 %), viz příloha č. 8.9. Rodiče 

tedy vidí jako nejdůležitější způsob komunikace takový, kdy jsou v přímém kontaktu 

s vyučujícím.  

 

 
       Obr. 5.6 Chybějící informace na webových stránkách základních škol 
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Školy se snaží komunikovat s rodiči také prostřednictvím webových stránek. Jak 

ukazuje obr. 5.6, na webových stránkách škol chybí respondentům nejvíce domácí úkoly 

v případě nemoci dítěte (53 %). Dále to jsou omluvenky do družiny pomocí webových stránek 

(45 %) a informace o akcích třídy (40 %). Naopak, respondentům nejméně chybí výroční 

zprávy a průběžné hodnocení dítěte. Tyto informace by bylo tedy vhodné na webových 

stránkách soukromé základní školy zveřejňovat. 

Při porovnávání respondentů dle pohlaví, mužům nejvíce chyběly omluvenky do školní 

družiny (73 %) zatímco u žen to byly domácí úkoly v případě nemoci dítěte (51 %). Oběma 

pohlavím však chybí informace o akcích třídy, viz příloha č. 8.10 

 

5.2.4 Zájem o využívání služeb soukromé základní školy 

 

 

Obr. 5.7 Zájem o služby soukromé základní školy 

 

U této otázky respondenti projevovali zájem o služby základní školy na škále 2 až -2, 

přičemž hodnota 2 znamenala rozhodně ano, 1 spíše ano, 0 nevím, -1 spíše ne a -2 rozhodně 

ne. Největší zájem projevovali respondenti o nabídku dvou a více jídel ve školní jídelně. Tato 

služba dosáhla průměru 1,16. Další službou, která dosáhla dobrého průměru, bylo preventivní 

cvičení v rámci výuky (1,02). O obě tyto služby měly zájem taktéž účastnice skupinového 

rozhovoru, tudíž by se škola měla zaměřit především na poskytování těchto služeb a zajistit 
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jejich kvalitu. O prodlouženou pracovní dobu školní družiny by taktéž rodiče měli zájem, i 

když ne tak vysoký jako u předešlých dvou služeb (0,7). Naopak rodiče by spíše nevyužívali 

službu hlídání dětí při nemoci ve škole (-0,7) a neprojevili ani příliš velký zájem o posunutý 

začátek výuky na 9.00 hodin (-0,43). Stejný názor převládal také u respondentek skupinového 

rozhovoru. Bylo by tedy vhodné, aby tyto služby škola nezaváděla. Co se týče služeb dentisty 

ve škole, preventivních zdravotních prohlídek a svozu z/do školy školním mikrobuse, zde byli 

respondenti spíše nerozhodní a nevěděli, zda by tyto služby využili či nikoliv, jak ukazuje obr. 

5.7. Je tedy na zvážení, zda tyto služby zavést či nikoliv, škola by se proto měla o této věci 

poradit především se zákonnými zástupci žáků.  

Při rozdělení respondentů dle typu školy obě skupiny rodičů jevili největší zájem o 

nabídku z dvou a více jídel ve školní jídelně rodiče dětí ze základních škol (48 %), zatímco 

rodiče předškolních dětí jevili největší zájem o preventivní cvičení v rámci výuky (40 %). Na 

druhou stranu nejmenší zájem projevili respondenti taktéž o hlídání dětí při nemoci ve škole, 

jak ukazuje příloha č. 8.12.   

 

5.2.5 Školné 

Jak ukazuje obr. 5.8, rodiče jsou ochotni za soukromou základní školu zaplatit 

v rozmezí od 0 do 3.000 Kč měsíčně, nejvíce však mezi částkou 1.000 až 2.000 Kč (36 %). 

Jak lze očekávat, nejméně rodičů je ochotno platit částku vyšší jak 5.000 Kč (1 %). Tento 

názor převládal také při skupinovém rozhovoru, kdy však rodiče připouštěli, že aby škola 

mohla poskytovat kvalitní služby, musí mít také vyšší školné.  Při rozdělení dle pohlaví a typu 

školy respondentů nebyli výraznější změny.  

Rodiče by byli ale ochotni zaplatit i vyšší částku školného, než uváděli, pokud by 

školné zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. stupeň, školní družinu i volnočasové aktivity (63 

%), viz příloha č. 8.16. Jako další motivaci uváděli přímou návaznost střední školy na 

základní školu, bez nutnosti toho, aby dítě muselo vykonávat přijímací zkoušky (31 %). 

Stejně tak odpovídali jak muži a ženy, tak rodiče dětí ze základních škol a rodiče dětí 

z mateřských škol.   

Na otevřenou otázku „Co by pro Vás bylo motivací zaplatit i vyšší částku?“ většina 

respondentů neodpovědělo. Nicméně respondenti, kteří odpověděli, zmiňovali jako motivaci 

kvalitu poskytované péče a služeb, záruku dobrého vzdělání, daňové zvýhodnění, přístup 

pedagogů a kvalitní výuku cizích jazyků. 
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Obr. 5.8 Přijatelná výše školného za soukromou základní školu 
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6     Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsou rozebrány návrhy marketingové komunikace směrem ke 

stanoveným cílovým skupinám. Tyto návrhy vychází z analýzy mezoprostředí, 

makroprostředí, podkladem jsou také teoretická východiska a především výsledky 

provedeného výzkumu. 

 

6.1      Identifikace cílové skupiny budoucí základní školy 

Pro stanovení jednotlivých kroků marketingové komunikace je potřeba identifikovat 

cílové skupiny osob, kterým bude sdělení určeno. Na základě výsledků výzkumu byla cílová 

skupina potencionálních zákazníků školy rozšířena o cílovou skupinu rodičů a žáků, kteří na 

základní školu již chodit budou, tedy o skutečné zákazníky a klienty školy. Toto rozhodnutí 

vyplynulo především z toho, že zákonní zástupci dětí se nejvíce radili o výběru základní školy 

právě s rodiči žáků, kteří na ZŠ již chodí a jedním z důležitých faktorů při výběru základní 

školy byla právě komunikace mezi školou, rodiči a žáky. V souladu s  cíly diplomové práce 

byly pro projekt základní školy J. A. Komenského stanoveny následující cílové skupiny: 

 

1) skuteční zákazníci školy (rodiče žáků školy); 

2) potencionální zákazníci školy (rodiče dětí z mateřských škol a základních    

    škol); 

3) skuteční klienti školy (žáci školy). 

 

Je důležité se soustředit na tyto uvedené segmenty z důvodu zvýšení povědomí o 

škole, jejích kvalitách a službách, které bude nabízet. Škola je sice ještě ve fázi projektu, 

avšak doporučuji, aby byla marketingová komunikace zaměřená nejen na potencionální 

zákazníky, ale také na rodiče a žáky, kteří do školy již chodit budou.  

 

6.2      Stanovení cílů marketingové komunikace  

O škole zatím neexistuje žádné povědomí mezi veřejností a zatím nemá vytvořený ani 

žádný komunikační mix, proto doporučuji, aby marketingová komunikace byla zaměřena 

zvláště na: 

1) zvýšení povědomí o základní škole; 

2) přesvědčení příjemců sdělení o kvalitě služeb, jež škola bude nabízet; 

3) vytvoření marketingové komunikace mezi žáky, jejich rodiči a školou. 
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Nastavením těchto cílů a jejich plnění by mělo vést k růstu informovanosti o škole a 

mohlo by docházet k pozitivním referencím ze strany potencionálních zákazníků školy. Díky 

tomu by mělo docházet také ke zvýšení povědomí o škole a růstu zájmu rodičů 

potencionálních žáků o školu, což může vést k zaplnění tříd a zvyšování počtu žáků. 

 

6.3      Příprava a sestavení sdělení  

Při sestavení obsahu sdělení vycházím z vyhodnocení otázek zaměřených na 

zjišťování důležitosti faktorů ovlivňující výběr základní školy, informací, které by základní 

škola měla poskytovat a také zájmu o služby, které škola nabízí. Je důležité sdělovat atributy, 

které jsou pro příjemce sdělení důležité a zároveň o ně jeví zájem.  

Proto navrhuji, aby sdělení zdůrazňovalo zejména kvalitu pedagogického sboru, důraz 

na dobrou komunikaci školy s žáky a rodiči dětí, rozšířenou výuky cizích jazyků, menší počet 

žáků ve třídách a exkurze a poznávání v praxi. Rodiče i žáci školy by měli být přesvědčení o 

kvalitě školy a měli by věřit v její přístup k nim. Tyto aspekty by se měly odrážet ve všech 

nástrojích komunikačního mixu pro zachování jednoty sdělení.  

Kromě těchto sdělení doporučuji komunikovat také výši školného a alternativní formu 

výuky, jelikož škola by měla poskytovat pravdivé informace. Tyto dvě informace jsou dle 

mého názoru taktéž důležitým sdělením, které by mohlo potencionální zákazníky školy 

ovlivnit.  

Sdělení by mělo především upoutat pozornost a následně vzbudit zájem příjemců.  To 

se týká hlavně webových stránek a dnů otevřených dveří, což jsou nejčastější způsoby, 

prostřednictvím kterých se rodiče o škole informují.  

 

6.4      Volba komunikačních kanálů 

Jelikož většina respondentů vyhledávala informace na webových stránkách škol, 

doporučuji využít k přenosu sdělení hlavně tento komunikační kanál. V případě otevření školy 

navrhuji také využít dny otevřených dveří. Většina rodičů se taktéž o výběru základní školy 

radí s rodiči dětí, které na ZŠ již chodily a s přáteli nebo příbuznými, proto doporučuji využít 

ke komunikaci jak tradičních osobních komunikačních kanálů, tak i kanálů neosobních.  
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Osobní komunikační kanály 

Mezi tyto kanály bude patřit zejména návštěva samotné základní školy a s tím 

související kontakt jak s vedením školy, tak také s pedagogy. Tím samozřejmě může dojít 

k okamžité zpětné vazbě. K přímému kontaktu s rodiči může škola také využít různé 

společenské události a akce pro děti. 

V případě, kdy již děti školu navštěvují, je osobní kontakt nepostradatelnou součastní 

nejen výuky, ale také třídních schůzek, které rodiče označili jako velmi důležitý způsob 

komunikace. Doporučuji kromě žákovských knížek využívat ke komunikaci s rodiči také 

elektronickou poštu, což je dle rodičů další důležitý způsob komunikace. 

 

Neosobní komunikační kanály 

Mezi tyto způsoby bych zařadila rozhodně internet, jelikož z něj při volbě základní 

školy čerpali rodiče často informace, a to prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí a 

diskuzí. Kromě těchto způsobů bych zařadila také články v médiích a brožury, jelikož tyto 

způsoby by mohly oslovit širší veřejnost a také by mohly sloužit jako propagační materiál 

v mateřských školách, kde se rodiče o škole také často informují.  

  

6.5      Skladba komunikačního mixu  

Kromě tradičních prvků komunikačního mixu doporučuji využít i nové trendy 

v komunikaci pro účinné oslovení stanovených cílových skupin.  

 

6.5.1 Komunikační mix pro potencionální zákazníky školy (rodiče žáků) 

 

6.5.1.1 Reklama 

 

Jednotná vizualizace 

Pro identifikaci školy, její dobrou prezentaci na veřejnosti a vytváření si dobrého 

obrazu, doporučuji škole vytvořit si jednotný vizuální styl, který by tvořilo logo, slogan a 

barvy, které by se uplatňovaly na všech propagačních materiálech školy.  

Doporučuji, aby motiv loga určitým způsobem souvisel s postavou J. A. 

Komenského, po němž nese škola jméno. Tím by se docílilo okamžitého spojení se jménem 

školy a jednoduché identifikace školy u klientů, zákazníků a široké veřejnosti. 
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Jako slogan doporučuji použít „Opravdová škola, opravdové vzdělání, opravdový 

přístup“, který by reprezentoval hodnoty školy a evokoval by u veřejnosti hlavní cíle, kterých 

se škola bude snažit dosáhnout, na co bude klást největší důraz.  

 

Tištěná reklama 

I když letáky a plakáty nepatřily mezi nejčastější způsoby vyhledávání informací o 

základní škole, můžou dobře posloužit jako propagace v mateřských školách, ve kterých se 

rodiče taktéž informují o škole. Zároveň je tato forma reklamy méně nákladová než např. 

billboardy. Proto navrhuji distribuovat do mateřských škol, v potencionální spádové oblasti 

základní školy, letáky s informacemi o základní škole J. A. Komenského. Doporučuji zajistit 

alespoň 500 ks letáčků ve formátu A5 a 15 ks ve formátu A4 v českém jazyce. Ty by měly 

obsahovat název instituce spolu s fotografií školy, základními informacemi (adresa školy, 

kontaktní a webové stránky) a samozřejmě také s jejími nejzásadnějšími přednostmi. Součástí 

by měl být i slogan a logo školy.   

V případě dnů otevřených dveří, ale také při různých akcích pro veřejnost by bylo, 

vhodné investovat do brožur, které by obsahovaly rozšiřující informace o škole, v nákladu 

200 ks. Brožury bych rozdělila na čtyři části. První část by představovala školu jako takovou 

s jejími vizemi, cíly, principy vzdělávání a nejdůležitějšími informacemi ve zkratce (kde se 

škola nachází, v jakých prostorách a jakou formu výuky poskytuje). Druhou část bych 

zaměřila na studium, kde by bylo rozvedeno, jakým způsobem se bude v jednotlivých třídách 

učit a na co bude při výuce kladen důraz (technické předměty, rozšířena výuka jazyků). Zde 

bych také uvedla družinu a nabídku mimoškolních aktivit. Dále by byli představeni 

pedagogové, jejich vzdělání a motivace. V třetí části by byli rodiče seznámeni s výší 

školného, které služby by v něm byly zahrnuty a samozřejmě také možnosti různých stipendií 

nebo slev. V poslední části bych uvedla samozřejmě kontaktní údaje s výrazněním webových 

stránek školy a také krátký komentář ředitele školy spolu s jeho fotografií.  

 

6.5.1.2 PR 

Většina rodičů získává informace o základních školách prostřednictvím mateřských 

škol a jejich učitelů. Doporučuji proto, aby základní škola úzce spolupracovala 

s mateřskými školami nebo kluby maminek v jejím okolí, ať už formou pořádání různých 

akcí pro děti z mateřských škol nebo poskytováním poradenství v oblasti výběru základních 

škol.  
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Doporučuji také zaregistrovat základní školu na server www.seznamskol.cz, který 

obsahuje databází mateřských, základních a středních škol v České republice. Nabízí možnost 

propagovat detailní informace o škole (až 50 fotografií a mapu okolí spolu s označením 

budovy), logo školy a termíny dnů otevřených dveří v přehledné webové administraci. 

Vysokou frekvenci těchto stránek podporuje skutečnost, že po zadání slov „základní školy“ se 

odkaz na tento server objeví jako první.  

Dále bych také navrhovala připravovat tiskové zprávy zveřejňující aktivitu školy 

v médiích.  Určitě bych navrhovala připravit tiskovou zprávu o přípravě tohoto projektu spolu 

s oficiálním otevřením základní školy pro noviny vydávané na území Moravskoslezského 

kraje a také pro jejich internetové portály. 

 

6.5.1.3 Event marketing 

Výzkum ukázal, že informace o škole si rodiče často zjišťují prostřednictvím dnů 

otevřených dveří. Pro komunikaci s potencionálními studenty a jejich rodiči proto navrhuji 

organizovat Dny otevřených dveří. Hlavním cílem těchto dnů by měla být stále větší 

návštěvnost této akce a učinit tak z potencionálních zákazníků školy zákazníky skutečné. Pro 

vyšší informovanost o pořádání Dnů otevřených dveří navrhuji vytvořit propagační materiály 

s termínem konání, kontaktními a základními informacemi o škole, spolu s jejími fotografiemi 

a také tuto informaci uveřejnit na webových stránkách školy, spolu s propagačním letákem. 

Tyto propagační materiály bych doporučovala distribuovat do školek v okrese Ostrava. 

Navrhuji, aby prohlídku školy měli na starosti samotní pedagogové, kteří by tak mohli 

navázat užší vztahy jak s dětmi, tak s rodiči. Prohlídku školy bych zakončila ukázkovou 

hodinou. 

V rámci spolupráce s mateřskými školami a také pro bližší přiblížení školy rodičům 

navrhuji uspořádat akci s názvem „škola hrou – škola všemi smysly“, v rámci které by 

proběhly ukázkové hodiny jednotlivých pedagogů v mateřských školách. Rodiče by se tak 

mohly seznámit s jednotlivými pedagogy osobně, poznat jejich styl výuky a vyzkoušet si 

ukázkovou hodinu nanečisto. Bylo by vhodné, kdyby se této akci účastnil také ředitel základní 

školy, který by mohl celou akci uvést, jelikož přímý kontakt je účinný způsob oslovení 

potencionálních zákazníků školy. Při této příležitosti by mohly být rodičům rozdávány také 

brožury, popřípadě letáčky školy, dětem zase diplomy za zvládnutí své první hodiny.  

K oběma těmto akcím bych doporučila přizvat novináře z regionálního tisku, kteří 

by mohli o těchto akcích informovat v médiích.  
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6.5.1.4 Internetová komunikace 

 

Webové stránky 

Zřízení webových stránek školy se jeví jako nejvhodnější způsob propagace a 

představení školy, jelikož tímto způsobem se rodiče nejvíce dozvídají o škole. Doporučuji 

proto zřídit internetové stránky školy. Ty by měli být přehledné, proto navrhuji jednoduchost 

a čisté linie zpracování spolu s jednotným vizuálním stylem.  

Pro přehlednost navrhuji rozvrhnout stránky do 7 záložek. V horní části by byly 

umístěny fotografie, které by se měnily podle toho, která záložka bude zrovna vybrána, takže 

např. u záložky „O škole“ by se v horní části promítaly fotografie školy, jejího vybavení a 

okolí. První záložka by nesla název „O škole“ a byla by rozdělená na pět kategorií: 

 

1) Charakteristika a filosofie školy – zde by byla představena škola jako taková, 

kde sídlí, jaké jsou její hodnoty a principy na kterých staví, dále také přístup 

k žákům a rodičům spolu s profilem absolventa, který by informoval o tom, 

jakými znalostmi a dovednostmi by měl žák po ukončení školní docházky 

disponovat.  

2) Přijímání dětí – tzn. popis, jakým způsobem bude škola přijímat děti, jaká 

budou kritéria výběru, jakým způsobem si podat přihlášku spolu s odkazem na 

její stažení, dále zde budou informace o průběhu zápisu dětí do školy a také o 

Dni otevřených dveří. 

3) Ceník – tato kategorie by zahrnovala přehled cen za služby školy, stravování a 

školné, spolu s případnými slevami nebo stipendii a také ceny za různé kurzy 

nebo výlety.  

4) Dokumenty – v této kategorii by pro rodiče bylo k dispozici stažení 

jednotlivých dokumentů týkajících se školy jako výroční zprávy, časový 

harmonogram školního roku nebo výsledky dětí v jednotlivých soutěžích nebo 

testech. 

5) Napsali o nás – zde by se umisťovaly nejrůznější články nebo tiskové zprávy o 

základní škole, uveřejňované v médiích. 

 

 



76 
 

Druha záložka s názvem „Pro rodiče“, by byla určena pouze pro rodiče žáků školy a 

byla by uzamknuta. Rodiče by se do ní přihlašovali pomocí speciálního hesla a obsahovala 

by: 

1) Omluvenky – rodiče by tak mohli omluvit dítě pohodlně z domova 

prostřednictvím webových stránek, ať už z družiny nebo z hodiny. Odpadla by 

tak starost v případě ztráty žákovské knížky a případné volání učiteli. Stejně 

tak by učitelé byli informování předem a mohly se tak přizpůsobit. 

2) Elektronickou žákovskou knížku – rodiče by se díky elektronické žákovské 

knížce nemuseli spoléhat na to, že jim dítě fyzickou žákovskou knížku přinese 

a někde si ji nezapomene, měli by informace o známkách prakticky ihned a 

mohli by případné obtíže řešit již v jejich počátcích. 

3) Stravování – zde navrhuji, aby žáci dostávali elektronické čipy, na které by si 

obědy mohly objednávat, odhlašovat se z nich a také si je dobíjet. Tento 

systém by byl propojen s webovými stránkami, takže by se vše mohlo 

odehrávat z prostředí domova, rodiče by měli přehled, zda děti na obědy chodí 

a peníze si opravdu nabíjejí na obědy. 

 

Další záložka by představovala tým pedagogů a zaměstnanců školy. Pod názvem „Náš 

tým“ by byli uvedeni jednotlivý zaměstnanci, kteří by byli rozdělení na vedení školy (ředitel, 

zástupce/zástupkyně ředitele), učitele, družinu a kroužky a další důležité lidi (asistenti, školní 

psycholog). Každá tato podkategorie by zahrnovala krátké představení celého kolektivu 

s krátkým úvodem o tom, na základě čeho probíhá výběr jednotlivých zaměstnanců spolu s 

jejich profilem. U každého zaměstnance by pak byla jeho fotografie s jeho stručným 

životopisem, motivací pro práci ve škole a školní emailovou adresou.  

Čtvrtá záložka „Naše služby“ by přestavovala jednotlivé služby školy jako družinu, 

kroužky, psychologickou poradnu a školní mikrobus. U každé služby by byl její krátký popis 

spolu s fotografií a kontakty na pověřené osoby.  

Pátá záložka „Žáci“ by byla určena pro žáky základní školy. Tato záložka by byla 

rozdělena na jednotlivé třídy, které by obsahovaly jednak akce těchto tříd, domácí úkoly na 

jednotlivé dny, chystané písemky a testy spolu s fotografiemi jednotlivých tříd.  

Další záložkou, kterou bych zde zařadila, by byla virtuální prohlídka, díky níž je 

možné si prohlédnout jednotlivé třídy, vybavení školy a její okolí. Z důvodu nákladovosti 

může být zpracována prostřednictvím softwaru Microsoft Office PowerPoint. Zde bych také 

umístila fotografie z různých akcí školy.  
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Poslední záložku „Ostatní“ by tvořili novinky, časté dotazy, kalendář akcí, kariéra a 

odkaz na profil školy na sociální síti Facebook. Kalendář akcí by přehledně zobrazoval 

chystané akce školy a další události. Na hlavní straně webových stránek bych také vytvořila 

aktivní okno, kde by se jednak zobrazovalo aktuální datum spolu s akcí, která na dané datum 

připadne. V kategorii kariéra by byly umisťovány nabídky pracovních míst na základní škole, 

mohly by zde být také zveřejňovány různé stáže pro studenty.  

Závěrem doporučuji, aby se stránky pravidelně aktualizovaly a nedocházelo tak 

k propagování neaktuálních informací.  

 

Sociální sítě 

Další možností internetové komunikace, kterou navrhuji, je využití sociálních sítí, 

respektive Facebooku. Na sociálních sítích hledali rodiče taktéž informace, proto doporučuji 

zavést profil základní školy na této sociální síti a vytvořit si tak komunikační kanál 

mezi rodiči, žáky a učiteli. Součástí profilu na Facebooku by měly být informace o škole, 

fotografie a zajímavosti školy, rozepsané jednotlivé aktivity a plány školy a informace o 

akcích školy. Také by bylo vhodné využít možnosti sdílet různé ankety a hlasování na profilu.  

 

6.5.2 Komunikační mix pro skutečné zákazníky školy (rodiče žáků základní   

školy) 

 

6.5.2.1 Osobní prodej ve formě osobní komunikace 

Osobní prodej bych doporučovala mezi rodiči a pedagogy ve formě třídních schůzek 

a osobního kontaktu s pedagogem. Doporučila bych jejich pravidelné konání, doplněné o 

přednášky psychologa na různá témata. Rodiče by o nich byli informování prostřednictvím 

webových stránek v sekci „Pro rodiče“ a elektronickou poštou. Dále bych také doporučila 

založit klub přátel a rodičů školy, který by sdružoval zákazníky školy, kteří by měli 

iniciativu a chuť se zapojit do života ve škole, ať už vypomáháním na různých akcích nebo 

poskytováním zpětné vazby vedení školy.  

 

6.5.2.2 Internetová komunikace 

Jak již bylo uvedeno výše, doporučuji zřídit pro rodiče elektronickou žákovskou 

knížku. Dále bych doporučila zařídit pro každého z žáků určitou e-mailovou adresu, která by 

sloužila jako komunikační kanál mezi žáky, pedagogy a školou. Komunikace s pedagogy 
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prostřednictvím e-mailu by také pro některé ostýchavější žáky mohla být jednodušší cesta, jak 

položit pedagogovi konkrétní dotaz, než v tváří v tvář. Doporučuji také zasílat informace 

žákům a rodičům prostřednictvím newsletteru, který by chodil žákům do schránek jednou za 

měsíc a informoval tak jejich rodiče o novinkách a důležitých událostech na škole.  

 

6.5.2.3 Event marketing 

Aby se rodiče žáků z jednotlivých tříd lépe poznali, navrhuji pořádat akce na 

seznámení rodičů mezi sebou. Jako vhodné formy doporučuji pořádání společných výletů, 

kterých by se účastnili jak rodiče, tak děti. Dále by mohlo jít o divadelní vystoupení, výstavy 

a slavnosti pořádané školou. Čistě pro rodiče by se mohly pořádat různé plesy nebo 

ochutnávky vín.  

 

6.5.3 Komunikační mix pro skutečné klienty školy (žáky základní školy) 

 

6.5.3.1 Reklama 

Pro podpoření image školy a posílení vztahu žáků ke škole navrhuji pořídit trička 

s logem a sloganem školy. Žáci školy by tak byli snadno rozeznatelní, povědomí o škole by 

se mohla zvýšit a zároveň by se žáci se školou lépe identifikovali.  

Navrhuji také investovat do placek s názvem, logem a internetovými stránkami 

školy. Ty by mohly být součástí výher či dárků při různých příležitostech jako jsou různé 

soutěže, dny otevřených dveří atd.   

Žáci by si mohli vydávat také svůj školní zpravodaj. Ten by mohl být vydáván každý 

měsíc, přičemž jeho tvorbu by měla na starost vybraná skupina žáků , kteří by spravovali jak 

jeho obsah, tak vizuální stránky. Samozřejmě, že by pověřená osoba z řad pedagogů obsah 

kontrolovala, avšak jinak bych do zpravodaje nezasahovala a nechala žákům volnou ruku při 

jeho psaní.  

 

6.5.3.2 Event marketing 

Pro nové žáky základní školy J. A. Komenského navrhuju pořádat tradiční zápisy do 

prvních tříd netradiční formou. Každý zápis by mohl mít různou tématiku s doprovodným 

programem, který by zábavnou formou otestoval například výslovnost, znalost barev, zvířat, 

počítání nebo pohybového nadání, což by mohlo být zajímavé nejen pro děti, ale i pro jejich 

rodiče. Při splnění jednotlivých úkolu by bylo dětem uděleno razítko do zápisového lístku, 

který by na konci zápisu odevzdaly a za něj dostaly drobné dárky. Bylo by vhodné, aby se 
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zápisu účastnili nejen pedagogové, ale také ředitel a žáci z vyšších ročníků, kteří by při 

organizování této akce pomáhali. Z celé akce by pak mohl být pořízen videozáznam, jehož 

kopii by dostal každý z prvňáčků jako připomínku na svůj první školní den spolu s fotografií 

žáka.  

Pro žáky by také mohly být konané různé akce v rámci školy, které by upevnili vztah 

mezi školou a jejími žáky. Navrhuji proto pořádat tyto akce pravidelně v průběhu školního 

roku. Mohlo by jít o nejrůznější soutěže, divadla, ale také přednášky psychologů na různá 

témata nebo přednášky různých osobností z různých kultur. Škola by také mohla 

spolupracovat s ostatními základními školami např. při sportovních kláních. O těchto akcích 

by byli rodiče a žáci informováni prostřednictvím webových stránek v sekci „Pro rodiče“ a 

také pomocí elektronické pošty. Dále by škola mohla pořádat také tábory pro své žáky.  

 

6.5.3.2 Internetová komunikace 

Jak již bylo zmíněno, na webových stránkách školy by byly zřízeny samostatné 

odkazy na stránky jednotlivých tříd. Každá třída by tak měla svůj zdroj informací, kde by žáci 

našli domácí úkoly do jednotlivých předmětů, přehled akcí, fotogalerii a studijní materiály. 

Také bych zde doporučila umístit zajímavé odkazy ke kulturním, společenským, případně 

sportovním událostem, které se nebudou dít jen v prostorách školy. Mohlo by jít například o 

odkazy na nejrůznější akce nebo programy kin.  

 

6.5.3.3 Osobní prodej ve formě osobní komunikace  

 Vztah mezi žáky a pedagogy by měl být upevňován v rámci mimoškolních aktivit či 

interních akcí. Proto navrhuji zavést tzv. třídnické hodiny, které by probíhaly vždy 1x za 

týden po dobu jedné hodiny. Tyto hodiny by měli sloužit mimo jiné k utváření komunitních 

kruhů ve třídách, které by měly vést k lepší komunikaci mezi žáky, ale i mezi žáky a 

pedagogy. Během těchto hodin mohou také pedagogové probírat s žáky témata, která svým 

zaměřením nepatří přímo do hodin jednotlivých předmětů.  

Vhodným prostředkem, jak mohou žáci komunikovat se školou a ovlivňovat 

každodenní život v ní, se jeví založení školního parlamentu. Ten by měl za cíl sdělovat 

žákům aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy a učitelů a naopak 

sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k děním ve třídách a ve škole. Dále se 

aktivně podílet na vytváření pozitivního klimatu školy a aktivně se zapojovat do akcí školy a 

případně vznášet návrhy. Tento orgán školy by tak byl nápomocen jak vedení školy, tak 



80 
 

učitelům i žákům. Školní parlament by tvořili volení zástupci jednotlivých tříd z řad žáků 

školy od 5. do 9. ročníků a zasedal by 1x za 14 dní. 

 

6.6      Zpracování časového harmonogramu a celkového rozpočtu 

S žáky i rodiči by měla škola komunikovat průběžně po celý školní rok a v průběhu 

celé školní docházky. Realizace projektu, tedy otevření základní školy, se předpokladá za dva 

a půl roku, to znamená ve školním roce 2018/2019. Zavedení nástrojů komunikačního mixu 

pro potencionální zákazníky školy, tedy vytvoření webových stránek školy, založení profilu 

na sociální síti Facebook a serveru www.seznamskol.cz, vytvořit letáky a brožury propagující 

školu a pořádání akcí, navrhuji zavést minimálně rok před jejím otevřením, tedy na začátku 

roku 2017. Akce pořádané školou (Den otevřených dveří atd.) doporučuji zavést v měsících 

září nebo říjen 2017. 

Co se týče prvků marketingového mixu pro rodiče a žáky školy, ty navrhuji 

rozvrhnout rovnoměrně do celého školního roku tak, aby nedošlo k přehlcení jednotlivých 

prvků. V tab. č. 6.1 jsou uvedeny jednotlivé položky rozpočtu marketingové komunikace 

základní školy.  

 

 Tab. č. 6.1 Rozpočet marketingové komunikace základní školy 

Činnosti 
Počet 

ks/období 

Cena s 

DPH/ks 
Cena celkem 

Trička 90 250 Kč 22 500 Kč 

Placky 200 6 Kč 1 200 Kč 

Tisk letáčků (A5) 500 2 Kč 1 200 Kč 

Tisk letáků (A4) 15 8 Kč 126 Kč 

Tisk brožur 200 8 Kč 1 560 Kč 

Registrace na serveru 

www.seznamskol.cz 
1 rok 956 Kč 956 Kč 

Tvorba loga 1 1 500 Kč 1 500 Kč 

Webové stránky 1 5 000 Kč 5 000 Kč 

Grafický návrh letáků a brožur 1 400 Kč 400 Kč 

Celkem  34 442 Kč 

Zdroj: Vlastní 

 

Potisk triček a výrobu placek doporučuji zadat firmě T-shock s.r.o. a tiskové 

propagační materiály (letáčky a brožury) realizovat firmou BONA MEDIA s. r. o. Grafický 

návrh těchto materiálů a stejně tak i jednotného vizuálního stylu spolu s vytvořením 
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webových stránek, doporučuji zadat ostravské firmě ABM MORAVA s. r. o. Uvedené ceny 

za tyto služby jsou však pouze orientační, jelikož se odvíjí od náročnosti a stylu zpracování. 

Ohledně registrace na serveru www.seznamskol.cz, doporučuji škole vybrat prezentaci 

rozšířený zápis. Jedná se o roční poplatek, který umožňuje prezentovat školu bez reklamních 

bannerů, zobrazí termíny akcí, fotogalerii školy a kontaktní osoby.  

V kalkulaci marketingové komunikace nejsou zahrnuty společenské události pořádané 

školou, jelikož náklady na každou z nich jsou zcela individuální. 

 

6.7      Měření efektů marketingové komunikace  

Po zavedení jednotlivých doporučení a návrhů by mělo následovat měření jejich 

efektivnosti. Co se týče marketingových nástrojů pro potencionální zákazníky školy, jejich 

efektivnost se odrazí na počtu přihlášených žáků na základní školu, ale i počet návštěvníků 

jednotlivých akcí.  

Marketingové nástroje týkající se rodičů a žáků školy bych nechala ověřit pomocí 

dotazníků pro rodiče a žáky, který by byl zaměřený na jejich spokojenost se školou. Dále 

bych také navrhovala nabídnout studentům ekonomických oborů toto měření jako téma pro 

vypracování jejich bakalářské nebo diplomové práce, z důvodu nulových nákladů.  

 

6.8      Návrhy a doporučení ke službám školy a školnému 

Co se týče služeb, které chce základní škola nabízet, většina respondentů projevila 

zájem hlavně o preventivní cvičení v rámci výuky, prodlouženou pracovní dobu školní 

družiny a nabídku z dvou a více jídel ve školní jídelně. Tyto tři služby bych doporučila 

v komunikaci s rodiči především zdůrazňovat. Naopak navrhuji škole zvážit zavedení 

ostatních služeb, které by mnoho rodičů nevyužívalo. Jedná se především o hlídání dětí při 

nemoci a posunutý začátek výuky na 9:00 hodin. Je třeba zvážit, zda tyto služby zavést a 

případně je dále konzultovat s rodiči žáků.  

Co se týče výše školného, akceptovatelná částka tvořila sumu v rozmezí 1.000 - 2.000 

Kč za měsíc.  Jde o poměrně nízkou částku vzhledem k službám, které chce škola poskytovat. 

Proto doporučuji nechat si zpracovat řádnou finanční analýzu, která by stanovila konečnou 

částku školného a která by pokryla náklady na provoz školy. Pro zvýšení motivace rodičů 

k zaplacení vyšší částky školného doporučuji, aby školné zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. 

stupeň, školní družinu i volnočasové aktivity, tzv. poskytnout rodičům kompletní balíček 

služeb pro své děti. 
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7     Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodnou marketingovou komunikace pro 

projekt základní školy J. A. Komenského směrem k zákonným zástupcům potencionálních 

žáků. V průběhu vypracování došlo k rozšíření této cílové skupinu také o žáky a rodiče školy. 

V první části diplomové práce byl charakterizován projekt základní školy J. A. 

Komenského, analyzováno mezoprostředí a makroprostředí, spolu s vytvořením SWOT 

analýzy. K tomu byly použity informace jak ze sekundárních údajů, tak z údajů primárních, 

které byly získány na základě provedeného marketingového výzkumu.  

Praktická část byla zaměřená na proces marketingové komunikace a zejména na 

představení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, spolu s jejich podrobným popisem.  

Součástí práce byl také marketingový výzkum. Obsahem výzkumu bylo zjištění 

informací a poznatků, které napomohly k sestavení efektního návrhu marketingové 

komunikace. 

Pro metodu dotazování byl vytvořen strukturovaný dotazník. Verze dotazníku pro 

rodiče dětí z mateřských škol, obsahovala 14 otázek, verze dotazníku pro rodiče dětí, ze 

základních škol, obsahovala 16 otázek. Tyto otázky byly zaměřeny na způsob vyhledávání 

informací o základní škole a komunikaci základních škol s rodiči. Sběr dat probíhal ve městě 

Ostrava, kde byly dotazníky rozdávány v mateřských školách. Dotazování bylo zaměřeno 

zejména na to, jakým způsobem rodiče vyhledávají informace o základních školách, kdo je při 

výběru ovlivňuje a jaké informace jsou pro ně důležité. 

V rámci metody Focus group byl vytvořen scénář skupinového rozhovoru, který byl 

využit při skupinovém rozhovoru. Respondenti byli vybráni na základě toho, zda měli děti na 

mateřské nebo základní škole a jestli tato škola měla alternativní formu výuky či nikoliv.  

Data z obou výzkumů byla analyzována a výsledky z této analýzy byli podkladem při 

sestavení několika návrhů a doporučení, členěných podle cílových skupin a prvků 

komunikačního mixu. Za nejvýznamnější doporučení lze považovat zajištění školních 

internetových stránek spolu s profilem na sociálních sítích a serveru www.seznamskol.cz. 

Zásadním návrhem je také zavedení komunikace prostřednictvím elektronické pošty mezi 

školou a rodiči žáků. Kromě těchto způsobů byla zvolena také komunikace prostřednictvím 

letáků a brožur. Případná realizace dalších návrhů a doporučení by mohla vést ke zvýšení 

povědomí o škole a zlepšit marketingovou komunikaci školy.  

 



83 
 

Seznam použité literatury 

 

Knižní zdroje: 

 

[1] ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi: cesta k 

efektivitě a výkonnosti. 1. vyd., překlad 4. rev. vyd. Překlad Josef Koubek. Praha: 

Fragment, 2011, 400 s. ISBN 978-802-5311-981. 

 

[2] FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 

2011. ISBN 978-802-5134-320. 

 

[3] FORET, Miroslav, Petr PROCHÁZKA a Tomáš URBÁNEK. Marketing: základy a 

principy. vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 199 s. ISBN 80-722-6888-0 

 

[4] FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3., rozš. vyd. Praha: 

Management Press, 2011, 203 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-7261-237-6. 

 

[5] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy – 2., rozšířené 

vydání. Praha:  Grada Publishing a.s., 2013, 362 s.  ISBN 978-80-247-4670-8. 

 

[6] KARLÍČEK, Miroslav a Marcela ZAMAZALOVÁ. Marketingová komunikace. 1. vyd. 

Praha: Oeconomica. 2009. 176 s. ISBN 978-80-245-1601-1. 

 

[7] KOTLER, Philip at al. Moderní Marketing. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-

247-1545-2.  

 

[8] KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a 

techniky marketingového výzkumu: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 

2011, 304 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 

 



84 
 

[9] PELSMACKER, P. de, M. GEUENS and J. VAN DEN BERGH. Marketing 

Communications: A European Perspective. 5th ed. Harlow: Pearson, 2013. 640 p. ISBN 

978-0273773221. 

 

[10] PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 

 

[11] SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 

80-7357-176-5.  

 

[12] SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně: nové trendy 3.0. 2., aktualiz. a 

dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 978-80-247-2866-7. 

 

[13] ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2008. 173 s. ISBN 978-80-7041-083-7. 

 

[14] VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb -efektivně a moderně. Praha: Grada 

Publishing, 2014. 272 s. ISBN 978-80-247-5037-8. 

 

[15] VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2008, 322 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2614-4. 

 

[16] ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing a.s., 

2009, 232 s.  ISBN 978-80-247-2049-4 

 

Periodika 

 

[17] Čeští školáci se zlepšili v dovednostech. I tak patří k průměru ve světě. iDNES.cz 

[online]. [cit. 2015-03-05]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/srovnavani-zaku-cesti-zaci-jsou-prumerni-f1w-

/domaci.aspx?c=A131203_112344_domaci_jav 

http://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/1210-1168


85 
 

[18] Marketingová komunikace v personalistice. Personální marketing [online]. [cit. 2015-

03-14]. Dostupné z: http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/marketingova-

komunikace-v-personalistice 

 

[19] Postup zřízení soukromé školy nebo školského zařízení a jejich zápis do rejstříku škol 

a školských zařízení.  ZKOLA [online]. [cit. 2015-02-19]. ISSN 1804-9974. Dostupné 

z: http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/ruzne/Documents/Zřízení 

soukromé školy a její zápis do rejstříku škol a školských zařízení.docx 

 

[20] Produkuje naše školství „manipulovatelné polovzdělance“? Parlamentní listy [online]. 

[cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Produkuje-nase-skolstvi-

manipulovatelne-polovzdelance-Odbornik-odpovida-362266 

 

[21] Soukromé školy. ZKOLA [online]. [cit. 2015-02-16]. ISSN 1804-9974. Dostupné z: 

http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-

skoly/Stranky/Soukrom%C3%A9-%C5%A1koly.aspx 

 

Internetové zdroje: 

 

[22] AWŠ ČR. Waldorfské školy [online]. ©2008. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z:  

http://www.iwaldorf.cz/wald_ped.php?menu=ped-owa 

 

[23] Finance. Je lepší státní nebo soukromá škola? [online].  [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/126572-je-lepsi-statni-nebo-soukroma-skola/ 

 

[24] Česká televize. Mládek: Prestiž technickým oborům může vrátit spolupráce s firmami 

[online]. © 1996 – 2015. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/300429-mladek-prestiz-technickym-oborum-

muze-vratit-spoluprace-s-firmami/ 

 

[25] Český statistický úřad. [online]. © 2015. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/A1004F1541/$File/33010014chcz.pdf 

http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/marketingova-komunikace-v-personalistice
http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/marketingova-komunikace-v-personalistice
http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/ruzne/Documents/Z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20soukrom%C3%A9%20%C5%A1koly%20a%20jej%C3%AD%20z%C3%A1pis%20do%20rejst%C5%99%C3%ADku%20%C5%A1kol%20a%20%C5%A1kolsk%C3%BDch%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.docx
http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/ruzne/Documents/Z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20soukrom%C3%A9%20%C5%A1koly%20a%20jej%C3%AD%20z%C3%A1pis%20do%20rejst%C5%99%C3%ADku%20%C5%A1kol%20a%20%C5%A1kolsk%C3%BDch%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD.docx
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Produkuje-nase-skolstvi-manipulovatelne-polovzdelance-Odbornik-odpovida-362266
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Produkuje-nase-skolstvi-manipulovatelne-polovzdelance-Odbornik-odpovida-362266
http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-skoly/Stranky/Soukrom%C3%A9-%C5%A1koly.aspx
http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-skoly/Stranky/Soukrom%C3%A9-%C5%A1koly.aspx


86 
 

 

[26] Český statistický úřad. [online]. © 2015. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/3F004006E3/$File/33013414a01.pdf 

 

[27] Český statistický úřad. Rychlé informace [online]. © 2015. [cit. 2015-03-12]. 

Dostupné z:  http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz120414.docx 

 

[28] Český statistický úřad. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - 4. 

čtvrtletí [online]. © 2015. [cit. 2015-04-02]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/czso/vydani-a-spotreba-domacnosti-statistiky-rodinnych-

uctu-4-ctvrtleti-ho08uf1z1e 

 

[29] Český statistický úřad. Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 2050 [online]. © 

2015. [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-

obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9 

 

[30] CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. Plodnost a porodnost v ČR a Evropě 

[online]. © 2013 - 2015. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 

//www.cevro.cz/web_files/soubory/ctrnacni-deniky/2014/14denik_10_2014.pdf 

 

[31] Integrovaný portál MPSV [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z:  

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/statistiky/zprava_o_situaci_na_trhu_pra

ce_v_okrese_ostrava.pdf 

 

[32] EDUin. Tisková zpráva: Snaha ušetřit na soukromých školách se státnímu rozpočtu 

nevyplatí [online].  [cit. 2015-03.04]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/tiskove-

zpravy/tiskova-zprava-snaha-usetrit-na-soukromych-skolach-se-statnimu-rozpoctu-

nevyplati/ 

 

[33] Monty – anglická základní škola v Ostravě [online]. © 2011. [cit. 2015-02-20]. 

Dostupné z: http://www.montyskola.cz 

 

http://www.montyskola.cz/


87 
 

[34] MŠMT ČR. České školství v mezinárodním srovnání [online]. © 2013 - 2015. [cit. 

2015-03-05]. Dostupné z: www.msmt.cz/file/34152_1_1/ 

 

[35] MŠMT ČR. Legislativa [online]. © 2013 - 2015. [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik 

 

[36] Ministerstvo pro místní rozvoj. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34 

 

[37] PORG - gymnázium a základní škola o.p.s. [online]. © 2015. [cit. 2015-03-15]. 

Dostupné z: http://www.porg.cz/zakladni-skola-porg-ostrava 

 

[38] Soukromá anglická školka MONTY [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 

http://www.montysvet.cz 

 

[39] Soukromá základní škola Ostrava [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 

http://www.primaskola.cz/  

 

[40] Vítězslav Hálek [online]. © 2015 [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-

print.php?projection&l=06 

 

[41] VysokéSkoly.cz – Informace pro správný výběr vysoké školy. Soukromé versus 

veřejné vysoké školy: věčný boj? [online]. © 2000 - 2015. [cit. 2015-03-20]. 

ISSN 1214-4312. Dostupné z: http://www.vysokeskoly.cz/clanek/soukrome-versus-

verejne-vysoke-skoly-vecny-boj 

 

[42] Vzdělání na dotek. Technologie ve výuce [online]. © 2013. [cit. 2015-03-06]. 

Dostupné z: http://www.vzdelaninadotek.cz/technologie-ve-vyuce.html 

 

[43] Základní škola Hello [online]. © 2009 - 2014. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 

http://www.helloskola.cz/  

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik
http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34
http://www.porg.cz/zakladni-skola-porg-ostrava
http://www.primaskola.cz/default.asp?cat=8&art=1271
http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=06
http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=06
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/soukrome-versus-verejne-vysoke-skoly-vecny-boj
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/soukrome-versus-verejne-vysoke-skoly-vecny-boj
http://www.helloskola.cz/cs/o-skole/zakladni-udaje


88 
 

[44] Základní škola PRIGO [online]. © 1993- 2015. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 

http://www.prigo.cz/zs/ 

 

[45] ZKOLA. Legislativa a financování soukromých škol [online]. © 2003 - 2012. 

[cit.2015-02-20]. ISSN 1804-9974. ISSN 1804-9974. Dostupné z: 

http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-

skoly/Stranky/Legislativa-a-financov%C3%A1n%C3%AD-soukrom%C3%BDch-

%C5%A1kol.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-skoly/Stranky/Legislativa-a-financov%C3%A1n%C3%AD-soukrom%C3%BDch-%C5%A1kol.aspx
http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-skoly/Stranky/Legislativa-a-financov%C3%A1n%C3%AD-soukrom%C3%BDch-%C5%A1kol.aspx
http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/soukrome-cirkevni-skoly/Stranky/Legislativa-a-financov%C3%A1n%C3%AD-soukrom%C3%BDch-%C5%A1kol.aspx


89 
 

Seznam zkratek 

% - procento 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ZŠ – základní škola 

MŠ – mateřská škola 

Sb. - sbírky 

VŠB – TU – Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

www – World Wide Web 
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Příloha č. 1: Nepřímá konkurence 

zařízení adresa e-mail ředitel 

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava U Cementárny 23 

i.savkova@specialniskola.eu  Mgr. Irena Savková zřizovatel: Církev     okres: Ostrava Ostrava - Vítkovice 

703 00 

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76 

skoladl@volny.cz Mgr. Věra Lasáková zřizovatel: Obec Dolní Lhota 

okres: Ostrava 747 66 

Základní škola Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 389, 

příspěvková organizace 
Mitrovická 389 

zs.novabela@cbox.cz Mgr. Vladimír Krčmarský 
zřizovatel: Obec Ostrava - Nová Bělá 

okres: Ostrava 724 00 

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková 

organizace 
Olbramice, Hlavní 25 

shruskova@seznam.cz  Mgr. Sylva Hrušková 
zřizovatel: Obec Klimkovice 

okres: Ostrava 742 83 

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, 

příspěvková organizace 
Zbyslavice, Hlavní 103 

skola@zszbyslavice.cz Mgr. Iveta Buryanová 
zřizovatel: Obec Klimkovice 

okres: Ostrava 742 83 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, 

příspěvková organizace 
Těsnohlídkova 99 

skolalhotka@centrum.cz  Mgr. Naděžda Šimíčková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Lhotka 

okres: Ostrava 725 28 

Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, 

Staroveská 62, příspěvková organizace 
Staroveská 66/62 

zs.proskovice@volny.cz  Mgr. Eva Paličková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Proskovice 

okres: Ostrava 724 00 

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková 

organizace 
Václavovice, Obecní 150 

zsvaclavovice@seznam.cz  Mgr. Alice Mildorfová zřizovatel: Obec Šenov 

okres: Ostrava 

 
739 34 
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zařízení adresa e-mail ředitel 

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava - 

město, příspěvková organizace 
Osvobození 514 

skola@zsvresina.cz Mgr. Lenka Skýbová 
zřizovatel: Obec Vřesina (okr. Ostrava) 

okres: Ostrava 742 85 

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Jungmannova 3 

zs.pittra@email.cz PhDr. Soňa Tarhoviská zřizovatel: Církev Ostrava 

okres: Ostrava 702 51 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, 

příspěvková organizace 
Na Mlýnici 611/36 

skola@zswaldorfostrava.cz Ing. Lubica Havelková 
zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 00 

Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22 

info@zsklimkovice.cz Mgr. Miroslava Hoňková zřizovatel: Obec Klimkovice 

okres: Ostrava 742 83 

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková 

organizace 
Gajdošova 9/388 

reditelka@zsg.cz  Mgr. Anna Krasulová 
zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 00 

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková 

organizace 
Gebauerova 8/819 

zsgebauerova@seznam.cz  Mgr. Radka Hanusová 
zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 00 

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková 

organizace 
Gen. Píky 13A/2975 

reditel@zsgepiky.cz  Mgr. Jan Veselý 
zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 0 

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/1082 

zs.maticni5@zs-mat5.cz  Mgr. Dagmar Hrabovská zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 728 13 

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková 

organizace 
Nádražní 117/1217 

skola@zsnadrazni.eu Mgr. Libor Novotný 
zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 00 
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zařízení adresa e-mail ředitel 

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace Zelená 42/1406 

zs.zelena@volny.cz  PaedDr. Aleš Koutný zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 00 

Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, 

příspěvková organizace 
Fr. Formana 268/45 

posta@zsfformana.cz PaedDr. Ivona Klímová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Dubina 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, 

příspěvková organizace 
Paskovská 46 

zs.hrabova@centrum.cz  Mgr. Helena Nováková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabová 

okres: Ostrava 720 00 

Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, 

příspěvková organizace 
Klegova 27/1398 

sekretariat@zsklegova.cz  Mgr. Aleš Vodička 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 

příspěvková organizace 
Provaznická 831/64 

zsprovaznicka@seznam.cz  Mgr. Libuše Přikrylová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, 

příspěvková organizace 
Škrobálkova 51/300 

jiri.smelik@zs-kuncicky.cz  Mgr. Jiří Smělík 
zřizovatel: Obec Ostrava - Kunčičky 

okres: Ostrava 718 00 

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 

příspěvková organizace 
Gen. Janka 1208 

reditelnaZS@zsgenjanka.cz  Mgr. Šárka Fehérová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Mariánské Hory 

okres: Ostrava 709 00 

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, 

příspěvková organizace 
U Kříže 28/166 

sekretariat@zsmichalkovice.cz Mgr. Jiří Slepička 
zřizovatel: Obec Ostrava - Michálkovice 

okres: Ostrava 715 00 

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková 

organizace 
Pěší 1/66 

zspesi@seznam.cz  Mgr. Kamil Krahula 

zřizovatel: Obec okres: Ostrava Ostrava - Muglinov 
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zařízení adresa e-mail ředitel 

Základní škola Ostrava - Petřkovice Hlučínská 136 

skola@zspetrkovice.cz RNDr. Pavel Najman zřizovatel: Obec Ostrava - Petřkovice 

okres: Ostrava 725 29 

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, 

příspěvková organizace 
A. Hrdličky 1/1638 

a.hrdlicky@zshrdlicky.cz  Mgr. Hana Kazimirská 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, 

příspěvková organizace 
Bulharská 23/1532 

skola@zsbulharska.cz Ing. Aleš Kazický 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava - Poruba, Dětská 915, příspěvková 

organizace 
Dětská 2/915 

reditel@zsdetska.cz Mgr. Zuzana Škapová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, 

příspěvková organizace 
I. Sekaniny 15/1804 

skola@sekaniny.cz Ing. Miroslava Bukovská 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, 

příspěvková organizace 
J. Šoupala 6/1609 

zssoupala@email.cz Mgr. Milan Chalupa 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4411, 

příspěvková organizace 
J. Valčíka 2/4411 

mail@zsvalcika.eu Mgr. Antonín Dohnal 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava - Poruba, K. Pokorného 1382, 

příspěvková organizace 
K. Pokorného 56/1382 

zspokorneho1382@email.cz  Mgr. Radmila Miková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, 

příspěvková organizace 
Komenského 13/668 

zskomenskeho@centrum.cz  Mgr. Jarmila Krejčířová 

zřizovatel: Obec okres: Ostrava Ostrava - Poruba 
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zařízení adresa e-mail ředitel 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, 

příspěvková organizace 
Porubská 12/832 

skola@zsporubska832.cz; 

reditel@zsporubska832.cz 

Mgr. Hana Petrová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 

72/1082, příspěvková organizace 
Bohumínská 72/1082 

zsbohuminska@seznam.cz  Mgr. Bc. Marek Sládeček 
zřizovatel: Obec Ostrava - Slezská Ostrava 

okres: Ostrava 710 00 

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 

24/1418, příspěvková organizace 
Chrustova 24/1418 

zschrustova@volny.cz  Mgr. Radim Motyčka 
zřizovatel: Obec Ostrava - Slezská Ostrava 

okres: Ostrava 713 00 

Základní škola Ostrava-Stará Bělá Junácká 700/112 

zsjunacka@seznam.cz  Mgr. Jana Poledníková zřizovatel: Obec Ostrava - Stará Bělá 

okres: Ostrava 724 00 

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, 

příspěvková organizace 
Šalounova 56 

zssalounova@seznam.cz  Mgr. Libuše Hermannová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Vítkovice 

okres: Ostrava 703 00 

Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková 

organizace 
Srbská 450/2 

zs-srbska@zs-srbska.cz  Mgr. Svatopluk Ambroz 
zřizovatel: Obec Ostrava - Výškovice 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 

Březinova 52, příspěvková organizace 
Březinova 1383/52 

zs.brezinova@quick.cz Mgr. Šárka Gregorová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, 

příspěvková organizace 
Chrjukinova 1801/12 

skola@zschrjukinova.cz Mgr. Jana Mikošková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 

 

 

700 30 
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Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, 

příspěvková organizace 
Jugoslávská 2906/23 

opletal@zsjugoslavska.cz Mgr. Petr Opletal 
zřizovatel: Obec Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 

Krestova 36A, příspěvková organizace 
Krestova 1387/36A 

zskrestova@zskrestova.cz Mgr. Ladislava Měchová 
zřizovatel: Obec Ostrava-Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, 

příspěvková organizace 
Ukrajinská 13/1533 

zs@zsukrajinska.cz Mgr. Petr Neshoda 
zřizovatel: Obec Ostrava-Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace 
Vrchlického 401/5 

zsvrchlickeho@seznam.cz  Mgr. Hana Ostřanská 
zřizovatel: Obec Ostrava-Radvanice 

okres: Ostrava 716 00 

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková 

organizace 
Radniční náměstí 1040 

skola@zs-senov.cz  Mgr. Naděžda Pavlisková 
zřizovatel: Obec Šenov 

okres: Ostrava 739 34 

Základní škola Vratimov, Datyňská 690 Datyňská 690 

info@zsvratimov.cz  Mgr. Darja Kuchařová zřizovatel: Obec Vratimov 

okres: Ostrava 739 32 

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 Masarykovo náměstí 192 

zs.masarykovo@tiscali.cz Mgr. Alice Čavojská zřizovatel: Obec Vratimov 

okres: Ostrava 739 32 

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace 
Ostrčilova 10/2557 

skola@zs-ostrcil.cz; 

pernecky@zs-ostrcil.cz 

Mgr. Michal Pernecký 
zřizovatel: Obec Ostrava 

okres: Ostrava 702 00 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. 

Dvorského 1, příspěvková organizace 
B. Dvorského 1049/1 zs.dvorskeho@seznam.cz; 

vera.helebrantova@zsdvorskeho.

eu 

PaedDr. Věra Helebrantová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Bělský Les 

okres: Ostrava 700 30 

mailto:opletal@zsjugoslavska.cz
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Základní škola a mateřská škola Ostrava - Dubina, V. 

Košaře 6, příspěvková organizace 
V. Košaře 121/6 

kosare@kosare.cz Mgr. Vladimír Durčák 
zřizovatel: Obec Ostrava - Dubina 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hošťálkovice, 

Výhledy 210, příspěvková organizace 
Výhledy 210/14 

info@zsvyhledy.cz  Mgr. Radim Šink 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hošťálkovice 

okres: Ostrava 725 28 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. 

Kučery 20, příspěvková organizace 
A. Kučery 1276/20 

reditel@zsakucery.cz; 

sekretar@zsakucery.cz 

Mgr. Rostislav Pytlík 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 

Mitušova 8, příspěvková organizace 
Mitušova 1115/8 

skola@zsmitusova8.cz Mgr. Marie Sikorová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, 

Mitušova 16, příspěvková organizace 
Mitušova 1506/16 

pail@zsmitusova16.cz Mgr. Martin Pail 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, 

Družební 336, příspěvková organizace 
Družební 125/336 

zskrasnepole@seznam.cz  RNDr. Věra Havelková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Krásné Pole 

okres: Ostrava 725 26 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, 

příspěvková organizace 
Bílovecká 10 

skolasvinov@seznam.cz  Mgr. Zdeněk Ivančo 
zřizovatel: Obec Ostrava - Svinov 

okres: Ostrava 721 00 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, 

Šeříková 33, příspěvková organizace 
Šeříková 682/33 

zs.serikova@tiscali.cz Mgr. Jiří Bakončík 
zřizovatel: Obec Ostrava - Výškovice 

okres: Ostrava 

 

 

700 30 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 

Horymírova 100, příspěvková organizace 
Horymírova 2978/100 

zshorymirova@volny.cz  Mgr. Marie Lukovská 
zřizovatel: Obec Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 

Kosmonautů 13, příspěvková organizace 

zřizovatel: Obec okres: Ostrava 

Kosmonautů 2218/13      

Ostrava - Zábřeh 

700 30 

skola@zskosmonautu13.cz; 

gregor@zskosmonautu13.cz  

Mgr. Leoš Gregor 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 

Kosmonautů 15, příspěvková organizace 
Kosmonautů 2217/15 

reditel@kosmonautu15.cz Mgr. Marek Pabjan 
zřizovatel: Obec Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, příspěvková organizace 
Volgogradská 2600/6B 

skolavolgogradska@atlas.cz  Mgr. Jaroslav Giecek 
zřizovatel: Obec Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 700 30 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, 

příspěvková organizace 
Zámecká 38 

skola@zs-staravesno.cz Mgr. Pavel Plečka 
zřizovatel: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

okres: Ostrava 739 23 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková 

organizace 
Opavská 350 

tomas.olivka@post.cz Mgr. Tomáš Olivka 
zřizovatel: Obec Velká Polom 

okres: Ostrava 747 64 

Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-

Poruba, příspěvková organizace 
L. Štúra 8/1085 

zsstura@zsstura.cz Mgr. Aleš Matoušek 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava - 

Poruba, příspěvková organizace 
Porubská 10/831 

sekretariat@zs-skarvady831.cz Mgr. Milena Walderová 
zřizovatel: Obec Ostrava - Poruba 

okres: Ostrava 708 00 

Základní škola Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad 

Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace 
Heleny Salichové 816 

zshs@volny.cz  RNDr. Josef Teper 

zřizovatel: Obec okres: Ostrava Ostrava-Polanka nad Odrou 

mailto:zshorymirova@volny.cz
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Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové 

Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace 
Klegova 1169/29 

info@zslukasove.cz Mgr. Petra Kalousková 
zřizovatel: Obec Ostrava - Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-

Kunčice, Jeseninova 4 

Jeseninova 4                   

Ostrava-Kunčice dd.kuncice@seznam.cz  Mgr. Roman Pavlovský 

zřizovatel: Ministerstvo školství okres: Ostrava 719 00 

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, 

středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - 

Kunčičky 

Škrobálkova 16 

sekretariat@dum-ostrava.cz  Mgr. Petr Krol 

zřizovatel: Ministerstvo školství Ostrava - Kunčičky 

okres: Ostrava 718 00 

Základní umělecká škola Vratimov Masarykovo náměstí  

info@zusvratimov.cz  Petr Hemerle zřizovatel: Obec 12 Vratimov 

okres: Ostrava 739 32 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, 

Zámecká 2 
Zámecká 2 

zus.senov@seznam.cz Vlasta Urbášková 
zřizovatel: Obec Šenov 

okres: Ostrava 739 34 

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-

Svinov 
Bílovecká 1 

zussvinov@post.cz Marie Malinová, dipl. um. 
zřizovatel: Obec Ostrava - Svinov 

okres: Ostrava 721 00 

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. Volgogradská 2/2633 

schools@volgogradska.cz  Mgr. Věra Škutová zřizovatel: Soukromník Ostrava - Zábřeh 

okres: Ostrava 700 30 

Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, 

Ostrava, s.r.o. 
Železárenská 5 

dmazakova@quick.cz; 

dagmarmazakova@seznam.cz 

Mgr. Dagmar Mazáková 
zřizovatel: Soukromník Ostrava - Mariánské Hory 

okres: Ostrava 709 00 

Základní škola logopedická s.r.o. Paskovská 65/92 

r.machac@zs-klokanek.cz; 

t.adamovska@zs-klokanek.cz 

Mgr. René Macháč 
zřizovatel: Soukromník Ostrava - Hrabová 

okres: Ostrava 

 
720 00 

mailto:info@zslukasove.cz
mailto:dd.kuncice@seznam.cz
mailto:sekretariat@dum-ostrava.cz
mailto:info@zusvratimov.cz
mailto:zus.senov@seznam.cz
mailto:zussvinov@post.cz
mailto:schools@volgogradska.cz
mailto:dmazakova@quick.cz;%20dagmarmazakova@seznam.cz
mailto:dmazakova@quick.cz;%20dagmarmazakova@seznam.cz
mailto:r.machac@zs-klokanek.cz;%20t.adamovska@zs-klokanek.cz
mailto:r.machac@zs-klokanek.cz;%20t.adamovska@zs-klokanek.cz


Příloha č. 1: Nepřímá konkurence 

X 
 

zařízení adresa e-mail ředitel 

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. 29. dubna 33/259 

pohodova_skola@volny.cz Mgr. Kateřina Karpíšková zřizovatel: Soukromník Ostrava - Výškovice 

okres: Ostrava 700 30 

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a 

Základní umělecká škola, s.r.o. 
Hasičská 550/50 

aveart@aveart.cz Ing. Jaroslav Prokop 
zřizovatel: Soukromník Ostrava-Hrabůvka 

okres: Ostrava 700 30 

mailto:pohodova_skola@volny.cz
mailto:aveart@aveart.cz
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    Příloha č. 2: Myšlenková mapa 
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Příloha č. 3: Scénář Focus group 

Fáze: 

Příprava: 1. Telefonické potvrzení účasti (24. hodin před začátkem) 

  2. Zajištění občerstvení, záznamové zařízení, jmenovky 

  3. Kontrola záznamového zařízení 

 

Organizace: 1. Příchod 30 minut před začátkem 

  2. Uspořádání místnosti, další materiály 

 

Uvítání: 1. Osobní představení moderátora každému příchozímu 

  2. Lehká konverzace, pokud se účastníci nebudou znát 

  3. 15 – 20 minut pro seznámení s prostředím, občerstvení 

 

Začátek: 1. Uvedení problému, role moderátora, upozornění na záznamové zařízení 

 

Základní  

Pravidla: 1. Vždy musí mluvit pouze jeden ze zúčastněných 

  2. Nejde o špatné nebo dobré odpovědi: vše je zajímavé 

  3. Je vhodné i nesouhlasit, každý má nějaké mínění 

Základní  

Témata:  1. Začne se s otázkou pro uvolnění, následují klíčové a shrnující otázky 

  

2. Moderátor si poznamenává, kdo mluví 

  3. Moderátor sleduje dodržení návodu 

 

Závěr:  1. Shrnutí hlavních bodů diskuze s otázkou, zda chce ještě někdo něco dodat 

  2. Dotázat se, jak se účastníci cítili (kritika + připomínky) 

  3. Poděkování za účast 

 

 

 



 

II 
 

 

Témata rozhovoru: 

1. V čem spatřujete největší problémy českého školství? 

2. Jaké atributy a služby, které škola poskytuje, jsou pro Vás důležité? 

3. Napadají Vás služby navíc, které byste ocenili? 

- Byli byste ochotni za tyto výhody platit, a pokud ano, jak velkou částkou? 

4. Podle čeho jste vybírali/budete vybírat školu pro své dítě?  

- Kdo Vás při výběru nejvíce ovlivnil? 

- Kde jste hledali informace? 

- Byly tyto informace dostačující? 

5. Jaké informace Vám škola poskytuje? 

- Jaké informace Vám chybí? 

6. Jakým způsobem Vás škola informuje o těchto skutečnostech?  

- Jak hodnotíte způsob komunikace školy? 

- Chybí Vám nějaký komunikační kanál, který byste ocenili jako zdroj informací? 

7. Zapojujete se/zapojili byste se do chodu školu?  

- Proč, jakým způsobem, jaká je/ by byla motivace? 

8. Co byste očekávali od soukromé základní školy?  

-  Jaké služby by podle Vás měla soukromá základní škola poskytovat?  

- Napadají Vás další nadstandardní služby? 

9. Jakou maximální částku byste byli ochotni akceptovat jako školné? 

- Co by Vás motivovalo k tomu, zaplatit i větší částku? 
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Příloha č. 4: Dotazník pro mateřské školy 

 

Vážená paní, vážený pane,  
 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU v Ostravě. Prosím Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku, který 

poslouží pro účely zpracování mé diplomové práce. Vámi uvedené údaje jsou zcela anonymní. 

Tento dotazník je určen pro rodiče předškolních dětí. 
 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

Bc. Veronika Rybáčková 

*není-li uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď. 

1. Jakým způsobem byste vyhledával (a) informace o základní škole? (vyberte max. 3 odpovědi) 
 

a) Webové stránky škol f) Akce pořádané školou j) Burzy škol  
b) Sociální sítě, diskuze g) Letáky, plakáty  k) Brožury  
c) V mateřských školách h) Místní tisk l) Nevyhledával (a) 
d) Den otevřených dveří  i) Rádio  
e) Navštěvovali jste ji  

 
2.  S kým byste se radil (a) o výběru základní školy? (vyberte max. 3. odpovědi) 

 

3. Ohodnoťte, jak důležité jsou pro Vás následující informace, které by základní škola měla 

poskytovat?  

 

  
velmi 

důležitý 

 
spíše 

důležitý 

 
spíše 

nedůležitý 

 
zcela 

nedůležitý 

a) Nadcházející události a akce         

b) Možnosti dalšího studia         

c) Průběžné hodnocení dítěte         

d) Případné obtíže dítěte a úspěchy dítěte         

e) Jídelníček, objednávání obědů přes internet     
a docházka dítěte na obědy 

        

f) Docházka dítěte do školy         

g) Koncepce školy, zaměření a cíle vzdělávání         

h) Domácí úkoly v případě nemoci dítěte         

i) Provozní záležitosti školy         

j) Družina (akce, omluvenky apod.) 
    

 

a) Přátelé nebo příbuzní e) Rodiče dětí, které na ZŠ již chodí 
b) Vedení základní školy f) S někým jiným  
c) Učitelé základních škol g) S nikým 
d) Učitelé mateřských škol  
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4. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležité následující faktory při výběru základní školy?  

 

  
velmi 

důležitý 

 
spíše 

důležitý 

 
spíše 

nedůležitý 

 
zcela 

nedůležitý 

a) Lokalita školy         

b) Rozšířená výuka cizích jazyků         

c) Alternativní forma výuky         

d) Kvalita pedagogického sboru         

e) Počet žáků ve třídě         

f) Komunikace s žáky a rodiči         

g) Nabídka mimoškolních aktivit         

h) Úspěšnost při přijímacích zkouškách 
na SŠ 

        

i) Vybavení školy         

j) Provozní doba (výuka) školy         

k) Pověst školy 

    l) Exkurze, výlety, poznávání v praxi 

    m) Školné     

n) Úroveň stravování     

 

 

5. S jakou pravděpodobností byste využívali následující služby, kdyby je základní škola nabízela? 

  

rozhodně 
ano 

spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 
nevím 

a) Dentista ve škole           

b) Preventivní zdravotní prohlídky v rámci 
školy 

          

c) Preventivní cvičení v rámci výuky  
(např. 10 min. protahování ) 

          

d) Prodloužená pracovní doba družiny  
(5:30 - 18:00) 

          

e) Hlídání dětí při nemoci ve škole           

f) Svoz a rozvoz školním mikrobusem 
dětí do/ze školy 

          

g) Posunutý začátek výuky na 9:00            

h) Nabídka z dvou a více jídel ve školní 
jídelně 
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6. Jakou částku byste byli ochotni platit měsíčně jako školné za soukromou základní školu? 
 

a) 0 -  1.000 Kč   d)    3.001 – 4.000 Kč 

b) 1.000 – 2.000 Kč   e)    4.001 – 5.000 Kč 

c) 2.001 – 3.000 Kč   f)     5.001 Kč a vyšší 
 

7. Co by pro Vás bylo motivací, zaplatit i vyšší částku?  

           Vypište:       

8. Která z těchto možností by pro Vás byla motivací, zaplatit i vyšší částku? (možnost více odpovědí) 
 

a) Školné by zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. stupeň, školní družinu a volnočasové 

aktivity 

b) Možnost bezplatného vyzkoušení si výuky (tzv. nultý ročník) 

c) Návaznost základní školy na mateřskou školu  

d) Návaznost střední školy na základní školu (stejný třídní učitel) 

e) Přímá návaznost střední školy na základní školu bez nutnosti dělat přijímací zkoušky 

f) Žádná z těchto možností 
 

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

a) Základní vzdělání d) Vyšší odborné 

b) Střední  bez maturity/vyučen e) Vysokoškolské 

c) Střední  s maturitou  
 

10. Jaký je Váš sociální status? 
 

a) Nezaměstnaný d) Mateřská  dovolená  
b) Studující e) Podnikatel, živnostník  
c) Zaměstnanec f) Důchodce (např. invalidní důchod)  

 

11. Jaký je počet členů žijící ve Vaší domácnosti? 
 

a) 2        d) 5 

b) 3        e) více jak 5 

c) 4             
 

 

12. Jaký je hrubý měsíční příjem Vaší domácnosti? 
 

a)  Do 10.000 Kč e) 40.000 – 49.999 Kč 
b) 10.000 – 19.999 Kč f) 50.000 – 59.999 Kč 
c) 20.000 – 29.999 Kč g) 60.000 Kč a vyšší 
d) 30.000 – 39.999 Kč  

 

13. Jaké je Vaše pohlaví? 
 

a) Muž                b)   Žena 
 

14. Kde uvažujete, že bude Vaše dítě navštěvovat základní školu? 
 

a) Ostrava a blízké okolí b) Jinde 
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Příloha č. 5: Dotazník pro základní školy 

 

Vážená paní, vážený pane,  
 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU v Ostravě. Prosím Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku, který 

poslouží pro účely zpracování mé diplomové práce. Vámi uvedené údaje jsou zcela anonymní. 

Tento dotazník je určen pro rodiče, jejichž děti chodí na ZŠ. 
 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

Bc. Veronika Rybáčková 

*není-li uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď. 

1. Jakým způsobem jste vyhledával (a) informace o základní škole? (vyberte max. 3 odpovědi) 
 

f) Webové stránky škol j) Akce pořádané školou j) Burzy škol  
g) Sociální sítě, diskuze k) Letáky, plakáty  k) Brožury  
h) Mateřské školy l) Místní tisk l) Nevyhledával (a) 
i) Den otevřených dveří  m) Rádio  
j) Navštěvovali jste ji   

 
2. S kým jste se radil (a) o výběru základní školy? (vyberte max. 3. odpovědi) 

 

e) Přátelé nebo příbuzní h) Rodiče dětí, které na ZŠ již chodily 
f) Vedení školy i) S někým jiným  
g) Učitelé základních škol j) S nikým 
h) Učitelé mateřských škol  

 

3. Ohodnoťte, jak důležité jsou pro Vás následující informace, které by základní škola měla 

poskytovat?  

 

  
velmi 

důležitý 

 
spíše 

důležitý 

 
spíše 

nedůležitý 

 
zcela 

nedůležitý 

k) Nadcházející události a akce         

l) Možnosti dalšího studia         

m) Průběžné hodnocení dítěte         

n) Případné obtíže dítěte a úspěchy dítěte         

o) Jídelníček, objednávání obědů přes 
internet a docházka dítěte na obědy 

        

p) Docházka dítěte do školy         

q) Koncepce školy, zaměření a cíle vzdělávání         

r) Domácí úkoly v případě nemoci dítěte         

s) Provozní záležitosti školy         

t) Družina (akce, omluvenky apod.) 
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4. Ohodnoťte, jak pro Vás byly důležité následující faktory při výběru základní školy?  

 

 
velmi 

důležitý 

 
spíše 

důležitý 

 
spíše 

nedůležitý 

 
zcela 

nedůležitý 

o) Lokalita školy         

p) Rozšířená výuka cizích jazyků         

q) Alternativní forma výuky         

r) Kvalita pedagogického sboru         

s) Počet žáků ve třídě         

t) Komunikace s žáky a rodiči         

u) Nabídka mimoškolních aktivit         

v) Úspěšnost při přijímacích zkouškách 
na SŠ 

        

w) Vybavení školy         

x) Provozní doba (výuka) školy         

y) Pověst školy 

    z) Exkurze, výlety, poznávání v praxi 

    aa) Školné     

bb) Úroveň stravování     
 

 

 

 

5. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás přínosné následující způsoby komunikace mezi Vámi a základní 

školou? 

 

  
velmi 

přínosný 

 
spíše 

přínosný 

 
spíše 

nepřínosný 

 
zcela 

nepřínosný 

a) Rodičovské schůzky         

b) Nástěnné tabule         

c) Žákovská knížka         

d) Elektronická pošta         

e) Písemná sdělení školy         

f) Školní webové stránky         

g) Školní zpravodaj         

h) Osobní konzultace s pedagogy         
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6. S jakou pravděpodobností byste využívali následující služby, kdyby je základní škola nabízela?  

  
rozhodně ano 

spíše 
ano 

spíše ne 
rozhodně 

ne 
nevím 

i) Dentista ve škole           

j) Preventivní prohlídky v rámci školy           

k) Preventivní cvičení v rámci výuky             
(např. 10 min. protahování) 

          

l) Prodloužená pracovní doba družiny  
(5:30 - 18:00) 

          

m) Hlídání dětí při nemoci ve škole           

n) Svoz a rozvoz školním mikrobusem 
dětí do/ze školy 

          

o) Posunutý začátek výuky na 9:00            

p) Nabídka dvou a více jídel v jídelně           

 
 

7. Které informace Vám chybí na webových stránkách základní školy, které byste uvítali? (možnost 

více odpovědí) 
 

a) Informace o akcích třídy f) Domácí úkoly v případě nemoci dítěte 

b) Omluvenky do družiny z webu 
g) Možnost objednání/ odhlášení obědů, 

dobíjení kreditů na oběd, jídelníček 

c) Výroční zprávy h) Průběžné hodnocení žáka (elektronická žákovská knížka) 

d) Harmonogram školního roku 
 

   

8. Jakou částku byste byli ochotni platit měsíčně jako školné za soukromou základní školu? 
 

d) 0 - 1.000 Kč    d)    3.001 – 4.000 Kč 

e) 1.000 – 2.000 Kč   e)    4.001 – 5.000 Kč 

f) 2.001 – 3.000 Kč   f)     5.001 Kč a vyšší 
 

9. Co by pro Vás bylo motivací, zaplatit i vyšší částku? 
 

Vypište:       

 

 

10. Které z těchto možností by pro Vás byly motivací, zaplatit i vyšší částku? (možnost více odpovědí) 
 

g) Školné by zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. stupeň, školní družinu a volnočasové 

aktivity 

h) Možnost bezplatného vyzkoušení si výuky (tzv. nultý ročník) 

i) Návaznost základní školy na mateřskou školu  

j) Návaznost střední školy na základní školu (stejný třídní učitel) 

k) Přímá návaznost střední školy na základní školu bez nutnosti dělat přijímací zkoušky 

l) Žádná z těchto možností 
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11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

d) Základní vzdělání d) Vyšší odborné 

e) Střední  s vyučením e) Vysokoškolské 

f) Střední  s maturitou  
 
 

12. Jaký je Váš sociální status?  
 

d) Nezaměstnaný e) Mateřská dovolená  
e) Studující g) Podnikatel, živnostník  
f) Zaměstnanec h) Důchodce (např. invalidní důchod)  

 

13. Počet členů v domácnosti? 

a) 2        d) 5    
b)3        e) více jak 5          
c) 4         
 

14. Jaký je hrubý měsíční příjem Vaší domácnosti? 
 

b)  Do 10.000 Kč e) 40.000 – 49.999 Kč 
c) 10.000 – 19.999 Kč f) 50.000 – 59.999 Kč 
d) 20.000 – 29.999 Kč g) 60.000 Kč a vyšší 
e) 30.000 – 39.999 Kč  

 

15. Jaké je Vaše pohlaví? 
 

b) Muž        b)   Žena 

 

16. Kde uvažujete, že bude Vaše dítě navštěvovat základní školu? 
 

c) Ostrava a blízké okolí d) Jinde 
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Příloha č. 6: Vyhodnocení identifikačních otázek 

 

Tab. č. 6.1 Pohlaví 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muž 36 22,0 22,0 22,0 

Žena 128 78,0 78,0 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

Tab. č. 6.2 Vzdělání 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Základní 2 1,2 1,2 1,2 

Střední s vyučením 16 9,8 9,8 11,0 

Střední s maturitou 58 35,4 35,4 46,3 

Vyšší odborné 19 11,6 11,6 57,9 

Vysokoškolské 69 42,1 42,1 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

Tab. č. 6.3 Počet členův domácnosti 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 4,9 4,9 4,9 

3 59 36,0 36,0 40,9 

4 78 47,6 47,6 88,4 

5 18 11,0 11,0 99,4 

více jak 5 1 ,6 ,6 100,0 

Total 164 100,0 100,0  
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Tab. č. 6.4 Hrubý měsíční příjem 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Do 10 000 Kč 6 3,7 3,7 3,7 

10 000 - 19 999 Kč 16 9,8 9,8 13,4 

20 000 - 29 999 Kč 50 30,5 30,5 43,9 

30 000 - 39 999 kč 34 20,7 20,7 64,6 

40 000 - 49 999 Kč 32 19,5 19,5 84,1 

50 000 - 59 999 Kč 17 10,4 10,4 94,5 

60 000 Kč a vyšší 9 5,5 5,5 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

Tab. č. 6.5 Sociální status 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nezaměstnaný 10 6,1 6,1 6,1 

Studující 7 4,3 4,3 10,4 

Zaměstnanec 91 55,5 55,5 65,9 

Mateřská dovolená 27 16,5 16,5 82,3 

Podnikatel, živnostník 29 17,7 17,7 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

Tab. č. 6.6 Lokalita ZŠ  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ostrava a blízké okolí 142 86,6 86,6 86,6 

Jinde 22 13,4 13,4 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

 

Tab. č. 6.7 Typ školy 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Základní škola 58 35,4 35,4 35,4 

Mateřská škola 106 64,6 64,6 100,0 

Total 164 100,0 100,0  
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Příloha č. 7:  Numerická zpracování – třídění prvního stupně 

 

Tab. č. 7.1 Jakým způsobem jste vyhledával (a) informace o základní škole? 

Informační zdroje 
četnosti 

absolutní relativní 

Webové stránky škol 93 56,7% 

Den otevřených dveří 84 51,2% 

Mateřské školy 36 22,0% 

Sociální sítě, diskuze 33 20,1% 

Navštěvovali jste ji 32 19,5% 

Akce pořádané školou 23 14,0% 

Letáky, plakáty 11 6,7% 

Nevyhledával (a) 9 5,5% 

Brožury 9 5,5% 

Místní tisk 7 4,3% 

Burzy škol 3 1,8% 

Rádio 1 0,6% 

Celkem 341 208% 

 

Tab. č. 7.2 S kým byste se radil (a) o výběru základní školy?  

Ovlivňovatelé 
četnosti 

absolutní relativní 

S někým jiným 8 4,9% 

S nikým 12 7,3% 

Vedení školy 18 11,0% 

Učitelé 
základních škol 

24 14,6% 

Učitelé 
mateřských škol 

51 31,1% 

Přátelé nebo 
příbuzní 

102 62,2% 

Rodiče dětí, 
které na ZŠ již 
chodili 

112 68,3% 

Celkem 327 199% 
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Tab. č. 7.3 Ohodnoťte, jak důležité jsou pro Vás následující informace, které by ZŠ měla 

poskytovat 

Informace 

Hodnocení 

Velmi důležitý Spíše důležitý 
Spíše 

nedůležitý 
Zcela 

nedůležitý 

Nadcházející události a akce 44,5% 43,3% 11,0% 1,2% 

Možnosti dalšího studia 59,8% 27,4% 12,2% 0,6% 

Průběžné hodnocení dítěte 72,0% 22,6% 4,3% 1,2% 

Případné obtíže a úspěchy dítěte 72,0% 23,2% 2,4% 2,4% 

Jídelníček, objednávání obědů přes 
internet a docházka dítěte na obědy 

39,6% 32,9% 23,8% 3,7% 

Docházka dítěte do školy 65,2% 24,4% 6,7% 3,7% 

Koncepce školy, zaměření a cíle 
vzdělávání 

45,7% 37,8% 12,2% 4,3% 

Družina (akce, omluvenky, apod.) 41,5% 40,9% 16,5% 1,2% 

Celkem 440,0% 252,0% 89,0% 18,0% 

 

Tab. č. 7.4 Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležité následující faktory při výběru ZŠ? 

Faktory 

Hodnoty 

Velmi důležitý Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Lokalita školy 56,7 % 30,5 % 11 % 1,8 % 

Rozšířená výuka cizích jazyků 45,7 % 45,1 % 7,9 % 1,2 % 

Alternativní forma výuky 24,4 % 42,7 % 24,4 % 8,5 % 

Kvalita pedagogického sboru 73% 22,6 % 3 % 1,2 % 

Počet žáků ve třídě 38,4 % 34,8 % 23,2 % 3,7 % 

Komunikace s žáky a rodiči 70,1 % 23,8 % 4,9 % 1,2 % 

Nabídky mimoškolních aktivit 26,8 % 48,8 % 20,1 % 4,3 % 

Úspěšnost při přijímacích zkouškách 62,2 % 31, 7 % 5,5 % 0,6 % 

Vybavení školy 40,9 % 45,7 % 9,8 % 3,7 % 

Provozní doba (výuka) školy 38,4 % 43,9 % 16,5 % 1,2 % 

Pověst školy 50,6 % 37,2 % 8,5 % 3,7 

Exkurze, výlety, poznávání v praxi 38,4 % 50,6 % 10,4 % 0,6 % 

Školné 39 % 36,6 % 18,3 6,1 % 

Úroveň stravování 44,5 % 43,3 % 11 % 1,2 % 
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Tab. č. 7.5 Ohodnoťte, jak důležité jsou pro Vás následující informace, které by ZŠ měla 

poskytovat 

Způsoby komunikace 

Hodnoty 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Rodičovské schůzky 63,8 32,8 1,7 1,7 

Nástěnné tabule 12,1 41,4 29,3 17,2 

Žákovská knížka 58,6 36,2 3,4 1,7 

Elektronická pošta 58,6 22,4 13,8 5,2 

Písemná sdělení školy 39,7 32,8 19,0 8,6 

Školní webové stránky 50,0 34,5 6,9 8,6 

Školní zpravodaj 15,5 44,8 27,6 12,1 

Osobní konzultace s pedagogy 81,0 15,5 1,7 1,7 

 

Tab. č. 7.6 S jakou pravděpodobností byste využívali následující služby, kdyby je ZŠ 

nabízela? 

Služby 

Hodnoty 

Rozhodně 
ne 

Spíše ne Spíše ano 
Rozhodně 

ano 
Nevím 

Dentista ve škole 16,5% 29,3% 25,6% 21,3% 7,3% 

Preventivní zdravotní prohlídky v 
rámci školy 

14,6% 29,9% 25,6% 23,2% 6,7% 

Preventivní cvičení v rámci výuky 
(např. 10 min. protahování) 

3,7% 11,0% 36,6% 42,1% 6,7% 

Prodloužená pracovní doba družiny 
(5:30 - 18:00) 

7,3% 17,7% 28,0% 37,8% 9,1% 

Hlídání dětí při nemoci ve škole 35,4% 29,3% 15,2% 7,3% 12,8% 

Svoz a rozvoz mikrobusem dětí do/ze 
školy 

11,0% 28,7% 25,6% 21,3% 13,4% 

Posunutý začátek výuky na 9:00 27,4% 31,7% 17,7% 11,0% 11,6% 

Nabídka z dvou a více jídel ve školní 
jídelně 

3,0% 6,1% 42,7% 40,9% 6,1% 
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Tab. č. 7.7 Které informace Vám chybí na webových stránkách základní školy, které 

byste uvítali? 

Informace 

četnosti 

absolutní relativní 

Domácí úkoly v případě nemoci dítěte 31 53,4% 

Omluvenky do družiny z webu 26 44,8% 

Informace o akcích třídy 23 39,7% 

Možnost objednání/ odhlášení obědů, dobíjení 

kreditů na oběd, jídelníček 
20 34,5% 

Harmonogram školního roku 16 27,6% 

Průběžné hodnocení žáka (elektronická žákovská 

knížka) 
11 19,0% 

Výroční zprávy 3 5,2% 

Celkem 130 224% 

 

Tab. č. 7.8 Jakou částku byste byli ochotni platit měsíčně jako školné za soukromou ZŠ? 

Částka Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Do 1 000 Kč 52 31,1 31,1 32,3 

1 000 - 2 000 Kč 59 36,0 36,0 68,3 

2 001 - 3 000 Kč 37 22,6 22,6 90,9 

3 001 - 4 000 Kč 9 5,5 5,5 96,3 

4 001 - 5 000 Kč 4 2,4 2,4 98,8 

5 001 a vyšší 2 1,2 1,2 100,0 

Total 164 100,0 100,0   

 

Tab. č. 7.9 Která z těchto možností by pro Vás byly motivací zaplatit i vyšší částku? 

Možnosti 
četnosti 

absolutní relativní 

Návaznost základní školy na mateřskou školu 17 10,4% 

Možnost bezplatného vyzkoušení si výuky (tzv. nultý ročník) 18 11,0% 

Návaznost střední školy na základní školu (stejný třídní učitel) 19 11,6% 

Žádná z těchto možností 36 22,0% 

Přímá návaznost střední školy na základní školu bez nutnosti 
dělat přijímací zkoušky 

50 30,5% 

Školné by zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. stupeň, školní 
družinu a volnočasové aktivity 

104 63,4% 

Celkem 244 149% 
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Příloha č. 8: Numerická zpracování – třídění druhého stupně 

 

Tab. č. 8.1 Zdroje informací dle typu školy 

Informační zdroje 

Typ školy 

Mateřská škola Základní škola 

Webové stránky škol 63% 45% 

Den otevřených dveří 55% 45% 

Mateřské školy 23% 21% 

Sociální sítě, diskuze 21% 19% 

Navštěvovali jste ji 22% 16% 

Akce pořádané školou 12% 17% 

Letáky, plakáty 8% 5% 

Nevyhledával (a) 8% 2% 

Brožury 6% 5% 

Místní tisk 5% 3% 

Burzy škol 3% 0% 

Rádio 0% 2% 

Celkem 224% 179% 

 

Tab. č. 8.2 Zdroje informací dle typu pohlaví 

Informační zdroje 
Pohlaví 

Muž Žena 

Webové stránky škol 61,1% 55,5% 

Sociální sítě, diskuze 33,3% 16,4% 

Mateřské školy 30,6% 19,5% 

Den otevřených dveří 36,1% 55,5% 

Navštěvovali jste ji 13,9% 21,1% 

Akce pořádané školou 16,7% 13,3% 

Letáky, plakáty 5,6% 7,0% 

Místní tisk 5,6% 3,9% 

Rádio 0,0% 0,8% 

Burzy škol 0,0% 2,3% 

Brožury 5,6% 5,5% 

Nevyhledával (a) 8,3% 4,7% 

Celkem 156% 205% 
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Tab. č. 8.3 Ovlivňovatelé dle pohlaví 

Ovlivňovatelé 
Pohlaví 

Muž Žena 

Přátelé nebo příbuzní 105% 101% 

Vedení školy 32% 14% 

Učitelé základních škol 27% 23% 

Učitelé mateřských škol 45% 53% 

Rodiče dětí, které na ZŠ již chodily 82% 121% 

S někým jiným 18% 5% 

S nikým 23% 9% 

Celkem 332% 326% 

 

Tab. č. 8.4 Ovlivňovatelé dle typu školy 

Ovlivňovatelé 
Typ školy 

Základní škola Mateřská škola 

Přátelé nebo příbuzní 62% 62% 

Vedení školy 9% 12% 

Učitelé základních škol 3% 21% 

Učitelé mateřských škol 12% 42% 

Rodiče dětí, které na ZŠ již chodily 62% 72% 

S někým jiným 5% 5% 

S nikým 10% 6% 

Celkem 164% 219% 
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Tab. č. 8.5 Důležitost informací dle typu školy 

Informace 

Základní škola Mateřská škola 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Nadcházející události 
a akce 

56,9 % 36,2 % 6,9 % 0 % 37,7 % 47,2 % 13,2 % 1,9 % 

Možnosti dalšího 
studia 

62,1 % 17,2 % 49,0 % 1,7 % 58,5 % 33, 0 % 8,5 % 0 % 

Průběžné hodnocení 
dítěte 

79,3 % 15,5 % 3,4 % 1,7 % 67, 9 % 26,4 % 4,7 % 0,9 % 

Případné obtíže a 
úspěchy dítěte 

75, 9 % 20, 7 % 1,7 % 1,7 % 69,8 % 24,5 % 2,8 % 2,8 % 

Jídelníček, 
objednávání obědů 
přes internet a 
docházka dítěte na 
obědy 

48,3 % 27,6 % 17,2 % 6,9 % 34,9 % 35,8 % 27,4 % 1,9 % 

Docházka dítěte do 
školy 

67,2 % 22,4 % 8,6 % 1,7 % 64,2 % 25,5 % 5,7 % 4,7 % 

Koncepce školy, 
zaměření a cíle 
vzdělávání 

46,6 % 24,1 % 22,4 % 6,9 % 45,3 % 45,3 % 6,6 % 2,8 % 

Domácí úkoly v 
případě nemoci 
dítěte 

41,4 % 41,4 % 17,2 % 0 % 38,7 % 47,2 % 13,2 % 0,9 % 

Provozní záležitosti 
školy 

24,1 % 34,5 % 37,9 % 3,4 % 16,0 % 39,6 % 37,7 % 6,6 % 

Družina (akce, 
omluvenky, apod.) 

51,7 % 37,9 % 10,3 % 0 % 35,8 % 42,5 % 19,8 % 1,9 % 
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Tab. č. 8.6 Důležitost informací dle pohlaví 

Informace 

Muž Žena 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Nadcházející události 
a akce 

67% 31% 3% 0% 58% 27% 15% 1% 

Možnosti dalšího 
studia 

67% 31% 3% 0% 74% 21% 3% 2% 

Průběžné hodnocení 
dítěte 

64% 28% 8% 0% 74% 22% 2% 2% 

Případné obtíže a 
úspěchy dítěte 

64% 28% 3% 6% 38% 35% 24% 2% 

Jídelníček, 
objednávání obědů 
přes internet a 
docházka dítěte na 
obědy 

44% 25% 22% 8% 63% 27% 8% 3% 

Docházka dítěte do 
školy 

75% 17% 3% 6% 49% 38% 9% 5% 

Koncepce školy, 
zaměření a cíle 
vzdělávání 

33% 39% 25% 3% 40% 44% 16% 1% 

Domácí úkoly v 
případě nemoci 
dítěte 

39% 50% 11% 0% 16% 45% 34% 5% 

Provozní záležitosti 
školy 

28% 14% 50% 8% 43% 42% 14% 1% 

Družina (akce, 
omluvenky, apod.) 

36% 36% 25% 3% 58% 27% 15% 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Tab. č. 8.7 Důležitost faktorů dle typu školy 

Faktory 

Základní škola Mateřská škola 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Lokalita školy 50 41,4 3,4 5,2 60,4 24,5 15,1 0,0 

Rozšířená výuka 
cizích jazyků 

37,9 48,3 12,1 1,7 50,0 43,4 5,7 ,9 

Alternativní forma 
výuky 

34,5 29,3 20,7 15,5 18,9 50,0 26,4 4,7 

Kvalita 
pedagogického 
sboru 

79,3 13,8 5,2 1,7 69,8 27,4 1,9 ,9 

Počet žáků ve 
třídě 

27,6 25,9 37,9 8,6 44,3 39,6 15,1 ,9 

Komunikace s žáky 
a rodiči 

69,0 20,7 6,9 3,4 70,8 25,5 3,8 0,0 

Nabídky 
mimoškolních 
aktivit 

22,4 34,5 32,8 10,3 29,2 56,6 13,2 ,9 

Úspěšnost při 
přijímacích 
zkouškách 

56,9 34,5 6,9 1,7 65,1 30,2 4,7 0,0 

Vybavení školy 29,3 44,8 17,2 8,6 47,2 46,2 5,7 ,9 

Provozní doba 
(výuka) školy 

39,7 32,8 24,1 3,4 37,7 50,0 12,3 0,0 

Pověst školy 51,7 27,6 12,1 8,6 50,0 42,5 6,6 ,9 

Exkurze, výlety, 
poznávání v praxi 

53,4 43,1 1,7 1,7 30,2 54,7 15,1 0,0 

Školné 46,6 17,2 27,6 8,6 34,9 47,2 13,2 4,7 

Úroveň stravování 46,6 41,4 8,6 3,4 43,4 44,3 12,3 0,0 
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Tab. č. 8.8 Důležitost informací dle typu školy 

Faktory 

Základní škola Mateřská škola 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Velmi 
důležitý 

Spíše 
důležitý 

Spíše 
nedůležitý 

Zcela 
nedůležitý 

Lokalita školy 42% 39% 19% 0% 61% 28% 9% 2% 

Rozšířená výuka 
cizích jazyků 

50% 44% 6% 0% 45% 45% 9% 2% 

Alternativní 
forma výuky 

22% 39% 25% 14% 25% 44% 24% 7% 

Kvalita 
pedagogického 
sboru 

78% 22% 0% 0% 72% 23% 4% 2% 

Počet žáků ve 
třídě 

31% 28% 36% 6% 41% 37% 20% 3% 

Komunikace s 
žáky a rodiči 

61% 25% 11% 3% 73% 23% 3% 1% 

Nabídky 
mimoškolních 
aktivit 

25% 44% 31% 0% 27% 50% 17% 5% 

Úspěšnost při 
přijímacích 
zkouškách 

67% 28% 6% 0% 61% 33% 5% 1% 

Vybavení školy 47% 42% 11% 0% 39% 47% 9% 5% 

Provozní doba 
(výuka) školy 

39% 39% 19% 3% 38% 45% 16% 1% 

Pověst školy 53% 36% 8% 3% 50% 38% 9% 4% 

Exkurze, výlety, 
poznávání v 
praxi 

1% 50% 6% 0% 37% 51% 12% 1% 

Školné 42% 36% 17% 6% 38% 37% 19% 6% 

Úroveň 
stravování 

39% 50% 8% 3% 46% 41% 12% 1% 
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Tab. č. 8.9 Způsoby komunikace se ZŠ dle pohlaví 

Způsoby 
komunikace 

Muži Ženy 

Velmi 
přínosný 

Spíše 
přínosný 

Spíše 
nepřínosný 

Zcela 
nepřínosný 

Velmi 
přínosný 

Spíše 
přínosný 

Spíše 
nepřínosný 

Zcela 
nepřínosný 

Rodičovské schůzky 80% 20% 0% 0% 58% 37% 2% 2% 

Nástěnné tabule 27% 27% 33% 13% 7% 47% 28% 19% 

Žákovská knížka 73% 27% 0% 0% 53% 40% 5% 2% 

Elektronická pošta 60% 33% 7% 0% 58% 19% 16% 7% 

Písemná sdělení 
školy 

53% 20% 13% 13% 35% 37% 21% 7% 

Školní webové 
stránky 

73% 20% 0% 7% 42% 40% 9% 9% 

Školní zpravodaj 33% 27% 27% 13% 9% 51% 28% 12% 

Osobní konzultace s 
pedagogy 

80% 13% 7% 0% 81% 16% 0% 2% 

 

Tab. č. 8.10 Chybějící informace na webových stránkách dle pohlaví 

Informace 
Absolutní četnosti Relativní četnosti 

Muž Žena Muž Žena 

Informace o akcích třídy 10 13 66,7% 30,2% 

Omluvenky do družiny z webu 11 15 73,3% 34,9% 

Výroční zprávy 2 1 13,3% 2,3% 

Harmonogram školního roku 5 11 33,3% 25,6% 

Domácí úkoly v případě nemoci dítěte 9 22 60,0% 51,2% 

Možnost objednání/ odhlášení obědů, 
dobíjení kreditů na oběd, jídelníček 

5 15 33,3% 34,9% 

Průběžné hodnocení žáka (elektronická 
žákovská knížka) 

4 7 26,7% 16,3% 

Celkem 46 84 307% 195% 

 

 



 

VIII 
 

Tab. č. 8.11 Zájem o služby školy dle pohlaví 

Služby 

Muž Žena 

Rozhodně 
ne 

Spíše 
ne 

Spíše 
ano 

Rozhodně 
ano 

Nevím 
Rozhodně 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ano 

Nevím 

Dentista ve 
škole 

25% 25% 6% 25% 19% 14% 30% 8% 26% 22% 

Preventivní 
zdravotní 
prohlídky v 
rámci školy 

19% 31% 11% 19% 19% 13% 30% 5% 27% 24% 

Preventivní 
cvičení v 
rámci výuky 
(např. 10 
min. 
protahování) 

6% 11% 11% 39% 33% 3% 11% 5% 36% 45% 

Prodloužená 
pracovní 
doba 
družiny 
(5:30 - 
18:00) 

14% 6% 14% 28% 39% 5% 21% 8% 28% 38% 

Hlídání dětí 
při nemoci 
ve škole 

53% 25% 8% 11% 3% 30% 30% 14% 16% 9% 

Svoz a 
rozvoz 
mikrobusem 
dětí do/ze 
školy 

17% 36% 19% 8% 19% 9% 27% 12% 30% 22% 

Posunutý 
začátek 
výuky na 
9:00 

36% 31% 11% 19% 3% 25% 32% 12% 17% 13% 

Nabídka z 
dvou a více 
jídel ve 
školní 
jídelně 

3% 3% 8% 42% 44% 3% 7% 5% 43% 40% 
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Tab. č. 8.12 Zájem o služby školy dle typu školy 

Služby 

Základní škola Mateřská škola 

Rozhodně 
ne 

Spíše 
ne 

Spíše 
ano 

Rozhodně 
ano 

Nevím 
Rozhodně 

ne 
Spíše 

ne 
Spíše 
ano 

Rozhodně 
ano 

Nevím 

Dentista ve škole 12% 28% 28% 22% 0% 19% 30% 25% 21% 0% 

Preventivní 
zdravotní 
prohlídky v 
rámci školy 

18% 30% 24% 25% 0% 18% 30% 24% 25% 0% 

Preventivní 
cvičení v rámci 
výuky (např. 10 
min. 
protahování) 

2% 10% 38% 45% 0% 5% 11% 36% 41% 0% 

Prodloužená 
pracovní doba 
družiny (5:30 - 
18:00) 

0% 17% 24% 47% 0% 11% 18% 30% 33% 0% 

Hlídání dětí při 
nemoci ve škole 

28% 31% 9% 5% 0% 40% 28% 19% 8% 0% 

Svoz a rozvoz 
mikrobusem dětí 
do/ze školy 

14% 19% 22% 28% 0% 9% 34% 27% 18% 0% 

Posunutý 
začátek výuky na 
9:00 

17% 22% 28% 9% 0% 33% 37% 12% 12% 1% 

Nabídka z dvou a 
více jídel ve 
školní jídelně 

3% 0% 38% 48% 0% 3% 9% 45% 37% 2% 

 

Tab. č. 8.13 Školné dle typu školy 

Částka za soukromou ZŠ 
Typ školy 

Základní škola Mateřská škola 

Do 1 000 Kč 25,9% 34,0% 

1 000 - 2 000 Kč 50,0% 28,3% 

2 001 - 3 000 Kč 22,4% 22,6% 

3 001 - 4 000 Kč 0,0% 8,5% 

4 001 - 5 000 Kč 1,7% 3,8% 

5 001 a vyšší 0,0% 2,8% 

Celkem 100,0% 100,0% 

 

 



 

X 
 

Tab. č. 8.14 Školné dle pohlaví 

Částka za soukromou ZŠ 
Pohlaví 

Muž Žena 

Do 1 000 Kč 22,2% 33,6% 

1 000 - 2 000 Kč 27,8% 38,3% 

2 001 - 3 000 Kč 33,3% 19,5% 

3 001 - 4 000 Kč 11,1% 3,9% 

4 001 - 5 000 Kč 2,8% 3,1% 

5 001 a vyšší 2,8% 1,6% 

Celkem 100,0% 100,0% 

 

Tab. č. 8.15 Motivace dle typu školy 

Možnosti 
Typ školy 

Základní škola Mateřská škola 

Návaznost základní školy na mateřskou školu 12,1% 9,4% 

Možnost bezplatného vyzkoušení si výuky (tzv. nultý 
ročník) 

12,1% 10,4% 

Návaznost střední školy na základní školu (stejný třídní 
učitel) 

10,3% 12,3% 

Žádná z těchto možností 20,7% 22,6% 

Přímá návaznost střední školy na základní školu bez 
nutnosti dělat přijímací zkoušky 

24,1% 34,0% 

Školné by zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. stupeň, 
školní družinu a volnočasové aktivity 

75,9% 56,6% 

Celkem 155,2% 145,3% 

 

Tab. č. 8.16 Motivace dle pohlaví 

Možnosti 
Pohlaví 

Muž Žena 

Školné by zahrnovalo veškeré pomůcky pro 1. stupeň, 
školní družinu a volnočasové aktivity 

66,7% 62,5% 

Možnost bezplatného vyzkoušení si výuky (tzv. nultý 
ročník) 

19,4% 8,6% 

Návaznost základní školy na mateřskou školu 13,9% 9,4% 

Návaznost střední školy na základní školu (stejný třídní 
učitel) 

13,9% 10,9% 

Přímá návaznost střední školy na základní školu bez 
nutnosti dělat přijímací zkoušky 

30,6% 30,5% 

Žádná z těchto možností 19,4% 22,7% 

Celkem 163,9% 144,5% 
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