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Abstrakt:  

Public relations dnes představuje efektivní nástroj řízení organizací a institucí ve 

výrobním či nevýrobním sektoru. Správné pochopení vyuţívání nástrojŧ public 

relations je pro oblast vzdělávání z hlediska řízení a transferu znalostí, informací a 

inovací nejzásadnější. Nehledě na probíhající kurikulární reformu v oblasti školství jsou 

dnes školy vystaveny soutěţení, konkurenci a velké interakci s vnějším prostředím. 

Navíc jsou stále silněji vystavovány pohledu okolního světa a veřejnosti. Školy se 

potýkají s nejrŧznějšími problémy jako jsou problémy s úbytkem ţákŧ (v dŧsledku 

klesajícího demografu), nedostatkem finančních prostředkŧ, problémy s pokleslou 

image nebo špatným klimatem uvnitř školy. Poţadavky současné znalostní, informační a 

komunikační společnosti nahrávají tomu, ţe škola musí být plně otevřenou institucí a 

musí umět řídit a vést vztahy uvnitř a navenek profesionálně, kvalitně a efektivně. Školy 

veřejných i soukromých zřizovatelŧ jakoţto organizace nabízející vzdělávání musí 

garantovat nejvyšší míru efektivity a kvality. 

 

Kľúčové slová:  

Public relations, nástroje public relations školy, zapojení a motivace osob, image školy, 

identita školy, design manuál školy, partnerství školy, sponzorství, fundraising, budování 

týmu, tvŧrčí týmová atmosféra, pozitivní klima, prezentace školy, mezilidské vztahy, 

otevřená komunikace, komunikační infrastruktura školy, neformální vztahy ve škole, 

tvŧrčí kolektiv školy, spolupráce s rodičovskou veřejností, příprava a realizace školního 

projektu, etika a  dŧvěra 

 

0 Úvod 

 

     Co znamená vlastně Public Relations neboli „PR“? 

     Public Relations je souborem činností, které představují aktivní komunikační 

pŧsobení subjektu na prostředí, ve kterém se nachází a se kterým je spjato (v našem 

případě se jedná o pŧsobení na konkrétní cílové skupiny školy). Jeho smyslem je 

vytvoření předem definovaného vnímání a postoje vŧči prezentovanému subjektu 

(škola). Do značné míry určuje vnímání cílových skupin na prezentovaný subjekt. PR 

obecně představuje souhrn technik, činností, nástrojŧ či prostředkŧ, tedy konkrétních 
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aktivit, které slouţí k ovlivňování a řízení cílových skupin školy prostřednictvím 

komunikace. 

     Public relations je aktivní pŧsobení školy na vnitřní i vnější prostředí školy, které je 

tvořeno cílovými skupinami. PR je vţdy iniciováno vedením školy, vţdy musí začít 

směrem od vedení školy. Cílové skupiny školy lze rozdělit na vnitřní a vnější, na aktivní 

a pasivní. PR jsou prostředky, kterými škola vytváří a udrţuje vztah s vnitřním i 

okolním prostředím.  

 

a) Úloha PR z hlediska řízení školy 

     Základní úlohou PR je vytváření, udrţování (péče), upevňování a ovlivňování vztahŧ 

(řízení) mezi vedením školy (managementem školy) a jejími definovanými cílovými 

skupinami nebo mezi cílovými skupinami navzájem (v našem případě cílové skupiny 

školy – pedagogičtí pracovníci, ţáci školy, rodiče ţákŧ školy, zaměstnanci školy, 

sponzoři školy, zřizovatel školy) a dalšími cílovými skupinami. K tomu slouţí celá řada 

komunikačních nástrojŧ. 

 

b) Cíl PR z hlediska řízení školy 

     Hlavní cíl, který škola pomocí PR z hlediska marketingu školy sleduje je budování 

stupně povědomí a známosti školy, to znamená dŧvěryhodnosti, budování a udrţování 

vztahŧ, vytváření názorŧ a úsudkŧ. Z hlediska řízení školy je PR prostředkem efektivní 

komunikace za účelem fungování školy a dosaţení jejich cílŧ. 

 

c) Nástroj PR z hlediska marketingu a řízení školy 

     Hlavním nástrojem PR je komunikace. Zde mŧţeme uplatnit tzv. marketingový mix, 

tedy čtyři P (Produkt - produkt, Price – cena a hodnota produktu, Place – místo, kde 

je produkt nabízen a prodáván, Promotion – reklama, propagace a komunikace). PR je 

součástí nástrojŧ Promotion neboli komunikační politiky. Zde je nezbytné poukázat na 

rozdíly mezi PR a reklamou (viz. tabulka). 
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Rozdíly mezi Public Relations a reklamou z hlediska řízení 

 

Public relations jakoţto nástroj řízení plní následující funkce: 

1. Existenční chování či postoj – ovlivňování cílových skupin školy za účelem 

dosaţení vytyčených cílŧ 

2. Image – řízení image školy 

3. Komunikační – posílení efektivní komunikace za účelem dosaţení vytyčených cílŧ 

školy 

4. Informační – efektivní přenos informací pomocí nastavených infokanálŧ všem 

cílovým skupinám školy za účelem dosaţení vytyčených cílŧ 

 

1 Školy a public relations 

 

     Potřebují vŧbec školy public relations neboli aktivní pŧsobení na vnitřní i vnější 

prostředí školy? 

     Potřebují být školy otevřené okolnímu prostředí? 

     Bude mít public relations vliv na kvalitu, efektivitu vyučování nebo odborné či 

sociální kompetence pedagogŧ? 

 

     Školy potřebují umět vyuţívat všechny nástroje, které public relations nabízí. 

Vnitřní nebo vnější vztahy školy jsou dŧleţitou a neodvratnou funkcí školy. Cílem 

vnitřní nebo vnější efektivní komunikace školy je vţdy oboustranná dŧvěra, 

porozumění a akceptace všech zúčastněných v celém komunikačním procesu školy 

(tzv. komunikačně-kooperující řetězec). To posiluje všechny zúčastněné subjekty a 

aktéry v tomto nekonečném a sloţitém procesu. Aktivní a uvědomělé pŧsobení školy, 

resp. tvorba a udrţování vztahŧ a stykŧ školy dovnitř a navenek nejsou úkolem pouze 

pro management neboli vedení školy, ale dŧleţité je zapojení a podpora celého týmu 

školy – to znamená úplně všech. 
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Public Relations Reklama 

Prostor k řízení a ovlivňování cílových skupin je získaný 

distribucí přínosných a zajímavých informací. Distribuce 

směřuje přímo k cílovým skupinám. 

Placený prostor pro školu. Distribuce je zprostředkovaná. 

Prostor k ovlivňování nevychází z vnitřních struktur ško-

ly. 

Důvěra a pochopení mezi všemi cílovými skupinami, 

které jsou partnery školy. 

Je placená a umělá, nevychází ze školy samotné, 

nevychází směrem zevnitř. Je zprostředkovaná. 

Informuje, předkládá, nabízí argumenty a zdůvodňuje. Je založena na principu uměle vybízet cílovou skupinu, 

ovlivňuje podprahově. 

Rychlejší návratnost vložených prostředků (čas, finance) 

do PR nástrojů. 

Je zprostředkovaná, komunikace školy s cílovou 

skupinou je nepřímá. 

Cílovým skupinám je bližší, protože je oslovuje přímo 

škola sama (prostřednictvím vedení školy). 

Účinnost je závislá na pozornosti příjemců. Pro školní 

prostředí není vhodná. 
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2. Proč potřebují školy konkrétní aktivity public relations? 

 

Potřeba informací a orientace 

     Rodiče se zajímají, co bude pro jejich děti nejvhodnější. Počet škol, které chtějí 

prezentovat svoji školu navenek, stále roste. Paleta škol je široká, např. podle druhŧ, 

oborŧ a stupňŧ vzdělání. Rodiče i okolní prostředí chtějí být informováni o dění ve 

škole a o jejich aktivitách. Subjekty soukromého sektoru vidí ve školách novou 

příleţitost a šanci, nový prostor pro pŧsobení, a ţáky i učitele povaţují za dŧleţitou 

klientelu. 

 

Problémy s image 

     Image školy ovlivňuje rozhodnutí, kolik a jací ţáci se na školu přihlásí a projeví o ni 

konkrétní zájem, který mŧţe končit jejich rozhodnutím v ní studovat. Mnoho škol má 

problémy s image, a to i přesto, ţe mají velkou angaţovanost a projevují značný zájem 

to změnit. Čím to je? Image prostě pŧsobí na chování lidí. Mnoho organizací a institucí 

soukromého i veřejného sektoru se potýká se stejnými problémy a mají dilema v tom, 

ţe vnější obraz a vlastní obraz nesouhlasí a značně se odlišuje. Public relations to vše 

mŧţe změnit a umoţnit přiblíţení obou obrazŧ (pohledŧ) k sobě. Kaţdá škola má své 

silné a slabé stránky. Silné stránky je potřeba vyuţít a slabé potlačit či úplně odstranit. 

A to platí s rozšířením na učitele, ţáky, rodiče, nebo pohledy médií a novinářŧ. Image 

neboli představa (pohled) na školy se vytváří v hlavách lidí. Cílem, smyslem a záměrem 

public relations mŧţe školu naprosto změnit. 

     Public relations nabízí mnoho moţností a příleţitostí, např. jen dokonale 

uskutečněný den otevřených dveří, zveřejnění zpráv o aktivitách školy, školní video na 

internetových stránkách školy nebo rodičovský večírek. Je potřeba efektivně a správně 

vyuţít široké palety nástrojŧ public relations, které mohou výrazně přispět ke změně 

image školy. 

 

Komunikace uvnitř školy 

     Učitelé i ţáci chtějí a potřebují vědět co se děje ve škole i mezi školou a jejím 

okolím. Potřeba po informacích a orientaci stoupá, ţijeme přece ve znalostní 

(informační či komunikační) společnosti. Cílové skupiny školy musí společně aktivně 

komunikovat, je nutné vytvářet a posilovat komunikačně–kooperující řetězec, sloţený 

z mnoha prvkŧ a částí, počínaje od ředitele školy přes učitele, ţáky, rodiče, absolventy, 

představitele veřejného a soukromého sektoru. Učitelé i ţáci, jakoţto součást školy 

musí vědět co se ve škole plánuje, např. které projekty a akce se chystají. Ve škole musí 

být vybudovány efektivní komunikační mechanismy (komunikační infrastruktura všemi 

směry), dŧvěra a síť partnerských vztahŧ (učitel – ţák – rodič - ředitel). 
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Svobodná soutěž 

     Konkurence mezi školami stoupá a bude stoupat v souvislosti s projekcí 

demografu České i Slovenské republiky. Public relations musí být vţdy naplánované, 

řízené a profesionálně uskutečněné. 

 

Škola z pohledu médií 

     Média se zajímají o školu většinou tehdy, pokud nastane nějaký problém, konflikt 

nebo krize. Proč to nezměnit. Média se o školy budou zajímat pořád. Pravidlo 3:33 

platí i v oblasti školství. Mediální zprávy o školách jsou z drtivé většiny pouze negativní. 

Pravidlo 3:33 říká, ţe pozitivní záţitky a proţitky se budou vyprávět dalším osobám v 

prŧměru 3krát, negativní naproti tomu 33krát. Toto pravidlo platí pro novináře, kteří 

jej rádi pouţívají: „Pouze špatné zprávy jsou dobré zprávy.― Pravidlo masové 

komunikace říká, ţe obyčejné, rutinní věci jsou nezajímavé, ale věci nečekané, 

neobvyklé, skandální, katastrofické jsou zajímavé a ţádané. Ale musí být podány ve 

správné formě. Věta: Včera mělo výuku tělocviku 1000 učitelŧ, ale ani jeden neznásilnil 

svoji ţákyni, je to ta samá věta jakoby jste řekli, ţe včera odstartovalo 2500 letadel a 

2500 také přistálo. Nic se nestalo, to je nezajímavé. Negativní zprávy jsou naproti 

tomu senzace. Negativní zprávy jsou ale pro školy ty nejhorší. Nebýt hozen do 

jednoho pytle s černými ovcemi je dalším dŧvodem proč realizovat nástroje public 

relations právě ve školách. Pomocí PR lze předejít školní krizi. 

 

Školní krize a její řešení pomocí public relations 

     Školní krize je situace, kdy jsou všichni zaměstnanci školy nebo dokonce ţáci, 

studenti, rodiče, zřizovatel či média zasaţeni negativní událostí ve škole nebo školském 

zařízení. Vznik této události často nemohli většinově ovlivnit, a jsou 

zasaţeni prŧběhem, medializací, vyšetřováním, popřípadě policejním nebo soudním 

řízením. Mezi impulsy, které mohou spustit školní krizi patří především bezpečnostní 

rizika, např. ohlášení bomby, infekční nemoci, poţár, povodeň, banální úraz, váţný úraz, 

zanedbaný úraz ţáka nebo zaměstnance, alkohol, drogy apod. Dále to jsou osobnostní 

rizika, mezi které patří např. nesoudnost nezkušeného nebo špatně informovaného 

člověka, spasitelské pocity v osobnosti zaměstnance, zhrzenost z dŧvodu odebrání 

funkce nebo peněz, neschopnost vyhodnotit své chyby či svou pozici, povahové 

vlastnosti neslučující se s pedagogickou prací nebo např. i prohlášení nového ředitele 

školy „ţe vše dříve bylo špatné a nyní teprve udělá pořádek― a spousta maličkostí či 

drobností, které urazí celoţivotní snahy starších učitelŧ a učitelek. Mezi další rizika 

patří pracovně-právní vztahy (nedodrţování kritérií hodnocení zaměstnancŧ, 

nedŧsledná kontrola, nejasná pravidla, nesprávná formulace právně správných vnitřních 

předpisŧ, nedostatečné reference o přijímaných zaměstnancích, nevyuţití zkušební 
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doby a smluv na 2 roky na dobu určitou, nekonzultování výpovědí, neschopnost umět 

pochválit za dobrou práci, neumět poděkovat, neumět poprosit), ekonomická rizika a 

rovněţ tzv. informační rizika. Informační rizika jsou taková, ve kterých hrají roli média 

(tisková, rozhlasová, televizní). Medializace banální záleţitosti oznámením 

zaměstnancem školy mŧţe spustit neskutečnou mediální kampaň, která mŧţe zpŧsobit 

ztrátu ţákŧ, popřípadě i úplný zánik školy. Nepravdivé informace, neúplné informace, 

zveřejnění skutečností, které dosud nebyly nikomu známy (např. trestná činnost 

některého zaměstnance) mohou být pro školu naprostým ohroţením. 

 

Jak předcházet školní krizi? 

     Zejména efektivní komunikací vedení školy se zaměstnanci a mezi zaměstnanci 

(vhodné jsou všechny formy komunikace a jsou naprosto zásadní a pro předcházení 

krizím). Mohou to být porady či individuální pohovory i s rodiči, ţáky nebo s ostatními 

subjekty a partnery podílejícími se na činnosti školy, tedy nejrŧznější komunikační 

nástroje, formy a metody ve vnitřním i vnějším prostředí školy.  

 

Škola v ohnisku různých zájmů 

     Očekávání a přání společnosti musí být respektována, škola pracuje a koná pro své 

zákazníky. 

 

Komunikace a spolupráce mezi školami 

     Je výhodná a vyplatí se. Přeměnit konkurenci v partnerství a spolupráci je hlavním 

smyslem a výhrou. Partnerství se vţdy buduje na vzájemné dŧvěře. Partnerství školy 

spočívá v komunikaci s jejími cílovými skupinami. Obě strany si musí naformulovat cíle 

a oblasti, ve kterých si mohou být navzájem prospěšní v naplňování těchto cílŧ. 

Uţitečnost a prospěšnost je základem spolupráce, dobrovolné práce či finanční 

podpory pro školu. V informování cílových skupin školy musí být nastaven vhodný 

komunikační kanál. Zapojení a motivace cílové skupiny musí být konkrétně definováno. 

Pro příklad lze uvést vnější cílové skupiny školy, tedy penzisté při tvorbě školního 

časopisu, rodiče ţákŧ při přípravě sportovního zápasu, a z toho pak vyplývá vzájemná 

prospěšnost. 

 

3. Co bude public relations pro školu znamenat?  

 

     Public relations znamená budování a udrţování vztahŧ a stykŧ školy se svým 

okolím. 

     Public relations je komunikace a organizování cílových skupin školy. 

     Práce s cílovými skupinami je vědomá, plánovaná a trvalá snaha budování a 
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udrţování vzájemné dŧvěry. 

     PR je zaloţen na partnerství, dŧvěře, porozumění, nacházení společného tématu – 

sjednocuje skupiny. 

     Škola informuje všechny partnery o své činnosti, záměrech a aktivitách, jedině tak 

mŧţe vzbudit zájem ostatních o nějakou aktivitu. Škola informuje všechny své 

partnery o svých výsledcích. 

 

Funkce public relations: 

informuje vnitřní prostředí 

ovlivňuje a pŧsobí na postoje lidí 

budí zájem médií 

dělá známé a příznivce školy 

zastupuje rŧzné zájmy 

klade dialogy 

buduje povědomí 

vytváří dŧvěru 

podporuje zájem sponzorŧ 

přenáší představy 

je finančně nenáročný 

varuje předem na krizi 

vytváří a zvyšuje pozitivní image 

 

Základní model vyuţití public relations strategie jako prostředek řízení školy 
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1. Situační analýza – výchozí poloha školy, profil, image analýza, sebehodnocení, ČŠI, hodnocení školy zřizo-

vatelem, autoevaluace 

2. Stanovení si vzoru (cílové polohy, pravidlo SOS) 

3. Definování cílů školy 

4. Volba a definování cílové skupiny školy (vnější a vnitřní, aktivní a pasivní) 

5. Zpracování zprávy a její objektivní formulace 

6. Stanovení strategie školy, volba vhodných nástrojů public relations 

7. Plánování opatření k dosaţení stavu 

8. Plánování časového rozpočtu 

9. Prosazení a realizace nástrojů public relations školy 

10. Ověření a zhodnocení (evaluace), samostatně pro akci, komplexně v rámci vlastního hodnocení školy 
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Pravidlo SOS 

SOS – je záchranné volání, ve světě marketingu se pouţívá k sestavení strategických 

plánŧ. Škola jej vyuţije pro řízení pomocí public relations. 

S: Situace (Kde se škola v daném momentu nachází.) 

O: Operační cíl (Kam chce škola směřovat? Stanovení si cílové polohy.) 

S: Strategie (Jak se do cílové polohy dostaneme?)  

 

4 Záver 

    Public relations jako systém komunikace školy se jeví jako velice účinný prostředek 

pro řízení škol a školských zařízení. Public relations posiluje vnitřní i vnější komunikaci 

školy a tím propojuje tradiční a stávající metody a formy komunikace s novým 

konceptem komunikace a celkově tak mŧţe napomáhat k vytváření synergických 

efektŧ v oblasti řízení škol. Toto koncepční řešení v plné míře akceptuje zásady 

moderního stylu řízení v duchu efektivní komunikace.  

     Řízení školy pomocí efektivního vyuţívání nástrojŧ public relations jako strategie 

institucí ve výchovně-vzdělávací soustavě mění školu v anticipačně zaměřenou a 

orientovanou organizaci, která pomocí řízené komunikace dosahuje co největšího 

efektu a vysoké kvality v oblasti řízení a tím i vzdělávání. 

     Cílovým stavem je pak škola, která má nastavenou anticipační strategii, kdy se 

v oblasti řízení zaměřuje na předpokládané a budoucí vývojové trendy, její 

komunikační politika je zaloţena na očekávaný vývoj, a snaţí se  mu tak plně 

přizpŧsobit ve všech směrech. Tato progresivní koncepce řízení škol mŧţe vést 

k pozitivním efektŧm.  
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USING OF PUBLIC RELATIONS TOOLS FOR THE MANAGING OF SCHOOLS 

AND EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Abstract: 

Public relations today is an effective tool for the management of organizations and 

institutions in the manufacturing and nonmanufacturing sector. Proper understanding 

of tools for public relations is for education in terms of management and transfer of 

knowledge, information and innovation, the most fundamental. Schools are now 

exposed to competition and a large interaction with the nonschool environment  as 

never before. In addition, they are still heavily exposed to pressure and view from 

surrounding world and the public. Schools face with various problems such as 

problems with the loss of pupils, lack of funding, problems with decreased image or 

bad climate within the school. In today's knowledge, information and communication 

society school should be fully open institution and must be able to manage and lead 

relationships within and outside professionally and effectively. Schools as organizations 

providing education must guarantee the highest level of efficiency and quality. 
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Public relations, school public relations tools, motivation of people, school image, the 

identity of schools, school design manual, school partnership, sponsorship, fundraising, 

team building, creative team atmosphere, positive climate, school presentation, 

interpersonal relationships, open communication, infrastructure of school 

communication, informal relations in the school, creative school team, cooperation 

with parents, preparation and implementation of a school project, ethics and trust. 
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