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Image a P.R. střední školy



Co si myslí o školách okolí…..

Každý do školy chodil, proto ví, jak má škola fungovat …

Dnešní školy jsou jako za Rakouska …

Učitelé pracují jen do dvou a mají spoustu prázdnin …

Učitelé a rodiče jsou často dva nepřátelské tábory …

Co se ve škole naučíš, stejně v praxi nepoužiješ …

…

2.                                                                                                                           



Co vědí o škole ředitelé?

Škola není fabrika …

Dej blbci funkci a vymyslí lejstro ….                            3.

Být ředitelem(-kou) je výrazem osobní statečnosti ….

Inkluzi nikdo nechtěl, přesto ji všichni máme …

Sehnat dobrého školníka je malý zázrak …

Ředitel(-ka) je matkou, otcem, managerem, lídrem, údržbářem, 
diplomatem, …. a když zbyde čas - i pedagogem.

……



Přesto…..
- Studenti se stále hlásí a s blížící se demografickou vlnou silnějších 

ročníků jich bude za pár let přibývat

- V celé ČR je cca 1307 středních škol (r.2017), konkurence

- 75% studentů se učí na státní střední škole, 22% na soukromé SŠ, 3% 
na církevní SŠ 

- Peníze přidělované na žáka způsobují boj o studenty (změní se od 
r.2019 ?)a tím i urputnou snahu být „jiný“

- Jaká je cílová skupina naší školy?

- Prezentace školy, komunikace s okolím 

je nezbytnost!
- 4.



Co nás čeká:

1. Logo

2. Dokumenty školy

3. Propagační předměty

4. Webové stránky školy

5. Chování zaměstnanců školy (pravidla sborovny)

6. Kontakt se základními školami

7. Den otevřených dveří

8. Spolupráce s médii

9. Zásadní význam JPP (Jedna paní povídala….)



Logo

- nedílná součást identity školy

- formát umožňující černobílou variantu (kopírování …), barevná 
varianta pro oficiální dokumenty

- velkofomátové provedení (plachta, banner, …) – pro všechny akce 
školy (venkovní i interiérové)

- ve školách často logo tvoří vyučující IT nebo výtvarné výchovy –
problém: neznají všechny triky pro upoutání pozornosti, vyjádření  
pozitivního obrazu školy – lépe svěřit odborné firmě (vyjít z 
historického loga, provedení v různých formátech, čb varianta….)



Znaky dobrého loga:

- graficky jednoduché, bez doplňujícího textu, výjimka – text je logem

- oblé hrany = klid, ostré hrany = agresivita

- dává signál, že jde o vzdělávací instituci

- zapojit symboliku oboru, specifický tvar školní budovy, rys místního 
prostředí…

- myslí na cílovou skupinu (rodiče, studenti 15 – 19 let,…)

- Logo samo nezajistí více studentů, ale tvoří jejich první dojem ze školy.



Dokumenty školy

- jednotný vizuální styl školy – posílení identity

- logo, barvy školy

- školní korespondence: dopisní papíry, formuláře, objednávky, faktury, obálky, 
vizitky, razítka …

- další listinné výstupy: poděkování, blahopřání, vánoční přání, interní 
tiskoviny

- elektronická komunikace

- součástí jednotného vizuálního stylu je i totožný postup zaměstnanců –
interní pokyn



Propagační předměty

- propagační materiály školy také obsahují logo, hlavičku: výroční 
zpráva, informační letáky, školní časopis

- označení zaměstnanců jmenovkami s logem – na zvážení – minimálně 
u pracovníků recepce 

- drobné propagační dárky (propisky, trička, hrníčky …) využijeme v 
kontaktu s potencionálními studenty při Dnu otevřených dveří, 
návštěvách jiných škol při náboru žáků, družební školy ….
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Webové stránky školy

- jeden z hlavních komunikačních nástrojů školy

- navštěvují: A. potencionální studenti s rodiči a zaměstnanci ZŠ, studenti, 
absolventi

B. interní (studenti, učitelé) a externí návštěvy (zájemci o 
studium, zřizovatel, jiná instituce, obchodní partner školy ….)

- dobrý češtinář nemusí umět napsat dobrý propagační text (úvaha 
nepřiláká zájemce o studium ani sponzory)

- zásada: přehlednost, klidná barevnost

- hlavní rozdělení by nemělo obsahovat víc než 7 sekcí, názvy pokud možno 
jednoslovné (Domů, O škole, Kontakty, Studium, Ke stažení, Jídelna, 
Fotogalerie)



Webové stránky - sekce

Domů: základní info o škole – název, logo, zřizovatel, aktuální sdělení …..  neumisťovat 
animace, zdržují načítání

O škole: adresa, dopravní spojení (odkaz na mapu), nabídka oborů, odborné zaměření školy, 
spolupracující instituce, kalendář akcí, školská rada, financování studia ….

Kontakty: neumisťovat příliš hluboko, telefony i e-maily vždy jen oficiální (poučit zaměstnance 
o výhradním použití pracovních mailů pro pracovní kontakt), formát by měl umožnit snadné 
kopírování do pošty (ne forma obrázku), zde i fakturační údaje školy

Studium: organizace škol. roku, úřední hodiny kanceláře, knihovny ……,možnosti ubytování 
studentů, školní řád,  rozvrhy hodin, info k přijímacímu řízení, odkazy na stránky jednotlivých 
vyučujících (zvážit přístup veřejnosti) … sekce určená absolventům (zpětná vazba)

Ke stažení: školní řád, výroční zpráva, formuláře školy

Jídelna: jídelníček, přihlašování obědů, ceník, provozní řád, kontakt na personál jídelny

Fotogalerie: často navštěvovaná sekce jak veřejností, tak studenty (autorská práva, zneužití 
osobních údajů – ošetřit GDPR)



Intermezzo : Barvy

Barvy silně ovlivňují psychiku člověka a proto hrají významnou roli při 
budování pozitivní image školy.

Žlutá – povzbuzení, chaos Oranžová – aktivita

Červená – energie, impulzivnost Růžová – zklidnění, soucit

Fialová – ztišení mysli, meditace Modrá – důvěryhodnost

Zelená – přátelství, klidná síla Hnědá – jistota, bezpečí

Bílá – neutralita, bezpečí Černá – tajemná, risk



Chování zaměstnanců
Kontakt zaměstnanců školy s klienty je po webových stránkách druhým 
nejdůležitějším faktorem, podle nějž si vybíráme školu ke studiu. 

Každý zaměstnanec by měl být proškolen, které informace sdělovat může a 
které ne.

Už při telefonickém kontaktu poskytovat pouze pravdivé informace –
důvěryhodnost, usmívat se do telefonu – je to slyšet!

Dodržet termín dodání potřebných informací…

Osobní kontakt by měl být příjemný, pomůže překonat případný nepříjemný 
pocit z neznámého prostředí.



Chování zaměstnanců

Kdokoliv ze zaměstnanců uvidí v budově cizího člověka, měl by automaticky 
pozdravit a případně se  zeptat, jak mu může pomoci.

Kouzlo úsměvu a pozdravu! Pozitivní klima působí i na učitele, žáky ….

Telefonický kontakt – vždy se představovat nejdříve názvem školy, potom 
jménem 

Kontaktní osoba pro komunikaci s médii! 

- výhodné je spojit naši účast s akcí ZŠ – dopředu upozornit v pozvánce 
(koordinace se ZŠ) – třídní schůzky, společenské akce, pomoc studentů při 
organizaci 

- propagační a informační předměty s sebou, pozvánky na den otevřených 
dveří …



Den otevřených dveří 

Maximální možnost prezentace školy zájemcům o studium

Před akcí schůzka zaměstnanců podílejících se na DOD – kolegové si projdou 
pracoviště, vzájemně se informují o možnostech

Organizace (dostatek zaměstnanců, pomoc studentů, orientační plánky, 
označení osob poskytujících informace, propagační materiály by měly 
obsahovat i info o finanční náročnosti studia a možnostech finanční pomoci, …)

Vystupování by mělo být vstřícné

Vstupní prostory - management

Vždy někdo na dohled – rozmístění zaměstnanců

Drobné občerstvení – káva, čaj – dle možností

Zájemce odchází s materiály, informacemi, drobnou pozorností…



Spolupráce s médii
Spolupráce s médii nebývá u škol příliš využívána. 

Pokud je ale vyčleněn pracovník, který bude mít média na starosti, systematickou prací může 
škole pomoci.

Máme pocit, že v soukromých médiích se všechno platí a ta veřejnoprávní se o nějakou školu 
nestarají. Není to tak - školy na akcích nevydělávají peníze, pokud bude informace o škole 
zajímavá, může se hodit do regionálního zpravodajství.

Využití médií regionálních – místní noviny, noviny města, regionální rádio, reportáž 
regionální redakce TV

„Prodat“ vlastní akce, vlastní úspěchy – tiskové zprávy

Spojit DOD se slavností, vyhlášením čehokoliv, pomoc potřebným,  ….. 

Média potřebují něco výjimečného, aby to bylo hezké „na obrázky“, spojit se známými 
osobnostmi regionu s celostátním přesahem. Pokud bude známá osobnost, mohou být i 
média.



Tisková zpráva

Stručná, výstižná, informující

Informujeme o akci, která bude nebo o akci, která byla – nejlépe obojí.

Ideální tisková zpráva by neměla přesáhnout 2/3 formátu A4.

Rozčlenění textu na odstavce

Tučně zvýraznit důležité informace (co, kdy, kde)

Odkaz na další podrobnější info

Pro rádio možno přidat krátký zvukový synchron (třeba telefonát osobnosti, 
která se akce zúčastní nebo zúčastnila).



Tisková zpráva – takto ne! 
JIHOČESKÝ ÉTER ožije novým VKV RÁDIEM BLATNÁ 89,7 MHZ. Město Blatná bude mít svoje informační rádio BLATNÁ 
(10.6.2017.) 

V jihočeském městečku Blatná, vznikne nová česká rozhlasová stanice, šířící program pomocí VKV vysílače. Stanice s 
názvem RÁDIO BLATNÁ, dosud vysílající pomocí sítě internet rozšíří svůj program a vstoupí na vlny jihočeského éteru a 
stane se nejen informačním kanálem pro oblast blatenska. 

V úterý 6.6. 2017 na 10. zasedání RRTV byla udělena Josefu Týcovi, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blatná 89,7 MHz 
/ 100 W, souřadnice WGS 84: 13 53 06 / 49 25 44, pro program RÁDIO BLATNÁ na dobu 8 let. 

RÁDIO BLATNÁ není stavěno jako klasické komerční rádio, za účelem výdělku, RÁDIO BLATNÁ je stavěno jako, 
nízkonákladové, nemá ani v plánu konkurovat ostatním rozhlasovým stanicím v dané oblasti, ale stát se součástí 
informování obyvatelstva blatenska i při mimořádných událostí, jako byly např. povodně v roce 2002, které blatensko
výrazně zasáhly. 

Program bude vysílán v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Programová charakteristika – hudebně informační mix s 
akcentem na region blatenska. Hlavní náplní rádia je přínos informací zaměřený na blatensko,dále vysílání informací z MÚ, 
tudíž nebudou tak ve vysílání chybět informace tipu: přerušení dodávek energií, kulturní akce, informace z radnice apod. 
ve zprávách se objeví informace o dění v regionu – zprávy od policie ČR, HSZ pro blatensko, sportovní výsledky místních 
sportovních oddílů, včetně místních sportovních týmů. Zprávy budou doplněny o předpověď počasí zpracovávanou přímo 
pro daný region místním meterologem. Ve vysílání se objeví i žákovský parlament základní školy T.G.M. . V hudebním 
složení dostají příležitost místní umělci a skupiny pro prezentaci své tvorby. 

Studio je umístěno v historickém objektu, původní staré roubené chaloupky v centru města Blatná, ( která se možná brzy 
stane kulturní památkou ), na adrese: Palackého 27. 

Více informací o RÁDIU BLATNÁ je možné získat na webových stránkách www.radioblatna.cz . 
Kontaktní osoba: Josef Týc 776349732 radioblatna@blatna.cz



Tisková zpráva – takto ano:
Mistr České republiky na školním hřišti

Jaroslav Nožička, mistr ČR v hodu oštěpem, se stal ozdobou tradičního Sportovního 
dne Střední průmyslové školy Hostivín. 

V pátek 15. října se již popáté sešli  studenti, učitelé, rodiče a přátelé školy na 
tradičním podzimním klání v netradičních sportovních disciplínách. Největšímu 
zájmu se letos těšily hod gumákem, běh dvojic trojnož nebo zpětný slalom. Hlavním 
rozhodčím se pro tentokrát stal vynikající český oštěpař Jaroslav Nožička, který si 
osobně vyzkoušel  všechny disciplíny. Obdivně hodnotil výkony studentů i hostů.

Celkovým vítězem se letos stal Jiří Vokřálek, student 3. ročníku. Putovní pohár a  
poukaz na zboží od internetového obchodu s mimozemšťanem převzal z rukou 
slavného sportovce. 

O kulturní vyžití se postarala školní pop-rocková skupina Bakaláři.

Akce byla spojena s prohlídkou školy a podvečerním opékáním špekáčků. 

Mgr. František Novák

ředitel školy



Zásadní význam JPP
Podle výzkumu UK je nejsilnějším propagačním nástrojem škol.

- informace od rodičů a sourozenců (22%)

- od kamarádů (16%)

- z webových stránek (16%)

- den otevřených dveří (16%)

Vliv rodinné tradice na studovaný obor je zhruba 48%.

Rodina shromažďuje informace z různých zdrojů, z doslechu, osobní zkušenosti 
známých. Vliv rodinné tradice je pochopitelný – děti vědí, do čeho jdou (případně 
nejdou). 

Vstřícný přístup k okolí, jasná pravidla, určení hranic.



JPP
- Špatná pověst šířící se mezi rodiči a jejich známými se špatně napravuje, náprava 

může trvat i několik let

- Vstřícné chování neznamená podbízet se! Jasná pravidla a důslednost umožní 
případný ústupek. Naopak to nefunguje. Podbízením snižujeme hodnotu školy.

- Jako ředitel na veřejnosti tvrdím, že mám nejlepší školu a ty nejlepší učitele. 

- Pokud se učitelé cítí bezpečně, chválí školu a tím vysílají pozitivní informaci okolí.

Atmosféra školy je patrná při příchodu do budovy či na pozemek. Podvědomě 
návštěvník vnímá komunikaci zaměstnanců mezi sebou, komunikaci mezi učiteli a 
žáky. Úprava interiéru, světlé barvy, čistota, pořádek. Drobnosti, které hrají 
důležitou roli.
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