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Nabídka tištěné inzerce – časopisy
Řízení školy
Časopis je určen nejen ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům a pedagogům, kteří hledají odborné 
informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. Přináší aktuální a spolehlivé informace o změnách v legislativě, které souvisejí s právními 
aspekty řízení školy včetně pracovněprávní oblasti a oblasti ekonomické a BOZP. 

Pravidelnou rubrikou jsou informace z ČŠI a MŠMT. Komentuje současné dění v oblasti školství, představuje zajímavé projekty, které mohou 
být pro školy přínosem. Samostatné rubriky jsou věnovány například inkluzi, klimatu školy, PR a ICT ve škole.

• rozměr A4
• 10 čísel ročně + letní speciál
• náklad 3 000 ks

Řízení školy – SPECIÁLY
Speciály zpracovávají aktuální problematiku nezbytnou pro řízení a vedení škol středních a základních uměleckých. 

Jsou tematicky vázány na časopis Řízení školy a svým rozsahem umožňují pojmout témata, která jsou zajímavá a využitelná nejen pro řízení 
těchto škol, ale i pro samotné pedagogické působení. Informují o změnách v oblasti legislativní i pracovněprávní, které se dotýkají řízení  
a vedení daného typu školy, představují novinky z ČR i zahraničí, specifické projekty, nabídky DVPP atd.

Speciál pro ZUŠ
• rozměr A4
• 4 čísla ročně + letní speciál
• náklad 400 ks

Speciál pro střední školy
• rozměr A4
• 5 čísel ročně + letní speciál
• náklad 700 ks

Speciál pro MŠ
Časopis poskytuje praktické informace ředitelkám, zástupkyním a vedoucím učitelkám mateřských škol a pomáhá usnadnit práci v řízení  
a vedení školy. Speciál pro MŠ se věnuje problematice, která je zajímavá a využitelná nejen pro řízení mateřské školy, ale i pro samotné  
pedagogické působení. Reflektuje aktuální témata související s předškolním vzděláváním a přináší inspiraci z praxe.

• rozměr A4
• 5 čísel ročně + letní speciál
• náklad 1 500 ks
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Nabídka tištěné inzerce – časopisy
Speciál pro školní družiny
Časopis nabízí přehledné informace o platné legislativě, vysvětluje častá pochybení, s předstihem informuje o změnách v právních normách, 
věnuje se také oblasti pracovněprávní. Samozřejmostí jsou také články nabízející inspiraci pro činnosti, tematické projekty, nabídky DVPP, 
pozvánky a další užitečné informace.

• rozměr A4
• 6 čísel ročně (včetně prázdnin)
• náklad 1 700 ks

Speciál pro školní jídelny
Časopis je určený vedoucím školních jídelen a jeho obsah je připravován ve spolupráci s odborníky z MŠMT, ČŠI, Ministerstva zdravotnictví, 
dále odborníky na výživu, školské a pracovní právo a management. Naleznete v něm například tyto pravidelné rubriky: Dietní stravování, 
Recepty, Informace z MŠMT a ČŠI, Spotřební koš, Okénko odborníka a Legislativa, které jsou doplněny informacemi o vzdělávacích akcích, 
konferencích, soutěžích a příklady dobré praxe ze školních jídelen.

• rozměr A4
• 6 čísel ročně (včetně prázdnin)
• náklad 1 600 ks

Školní poradenství v praxi
Odborný časopis pro výchovné poradce, školní psychology, metodiky prevence, asistenty pedagoga a všechny, kteří poskytují poradenské 
služby ve školství.
Aktuálně, prakticky, přehledně: platná legislativa, informace MŠMT, ČŠI, kariérové poradenství, diagnostika, metodická činnost,  
práce s klientem, kazuistiky, inspirace a inovace ze škol a poraden, prověřené praxí, prevence, ... a mnoho dalšího.
Odborní editoři: Václav Mertin, Lenka Krejčová a Pavel Dosoudil.

• rozměr A4
• 6 čísel ročně (včetně prázdnin)
• náklad 1 100 ks

Učitelský měsíčník
Časopis pro všechny pedagogické pracovníky, který se snaží pomáhat jim v jejich nelehké práci a je zdrojem odborného vzdělávání a profesního  
rozvoje. Nabízí pomoc při řešení reálných situací, se kterými se učitelé setkávají. Prostřednictvím špičkových odborníků na danou problematiku  
přináší orientaci a tipy v moderních pedagogických trendech, právní problematice, managementu třídy, způsobech hodnocení, didaktice 
jednotlivých předmětů, rozvoji gramotností i v celkovém pojetí kurikula. Součástí titulu je i online archiv.

• rozměr A4
• 10 čísel ročně + 2 tematické přílohy
• náklad 1 200 ks
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Ceník tištěné inzerce
Řízení školy  A4 ½ A4 

4. strana obálky 35 000 Kč -

2.–3. strana obálky 30 000 Kč 17 000 Kč

Řízení školy – Speciály  A4 ½ A4 

4. strana obálky 15 000 Kč -

2.–3. strana obálky 12 000 Kč 8 000 Kč

Speciál pro školní družiny  A4 ½ A4 

4. strana obálky 25 000 Kč -

2.–3. strana obálky 20 000 Kč 12 000

Speciál pro školní jídelny  A4 ½ A4 

4. strana obálky 25 000 Kč -

2.–3. strana obálky 20 000 Kč 12 000 Kč

Školní poradenství v praxi  A4 ½ A4 

4. strana obálky 25 000 Kč -

2.–3. strana obálky 20 000 Kč 12 000 Kč

Učitelský měsíčník  A4 ½ A4 

4. strana obálky 35 000 Kč -

2.–3. strana obálky 30 000 Kč 17 000 Kč
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Termíny uzávěrek inzerce a vydání jednotlivých čísel časopisů
Řízení školy 1 2 3 4 5 6 Letní speciál 9 10 11 12

Uzávěrka inzerce 7. 12. 17. 1. 14. 2. 14. 3. 11. 4. 16. 5. 6. 6. 15. 8. 12. 9. 17. 10. 14. 11.

Termín vydání 27. 12. 7. 2. 7. 3. 4. 4. 2. 5. 6. 6. 27. 6. 5. 9. 3. 10. 7. 11. 5. 12.

Speciál pro střední školy 1 2 3 Letní speciál 5 6

Uzávěrka inzerce 7. 12. 14. 2. 11. 4. 6. 6. 15. 8. 17. 10.

Termín vydání 27. 12. 7. 3. 2. 5. 27. 6. 5. 9. 7. 11.

Speciál pro MŠ 1 2 3 Letní speciál 5 6

Uzávěrka inzerce 17. 1. 14. 3. 16. 5. 6. 6. 12. 9. 14. 11.

Termín vydání 7. 2. 4. 4. 6. 6. 27. 6. 3. 10. 5. 12.

Speciál pro ZUŠ 1 2 3 Letní speciál 5

Uzávěrka inzerce 17. 1. 14. 3. 16. 5. 6. 6. 12. 9.

Termín vydání 7. 2. 4. 4. 6. 6. 27. 6. 3. 10.

Speciál pro školní družiny 1 2 3 4 5 6

Uzávěrka inzerce 7. 12. 14. 2. 11. 4. 6. 6. 15. 8. 17. 10.

Termín vydání 27. 12. 7. 3. 2. 5. 27. 6. 5. 9. 7. 11.

Speciál pro školní jídelny 1 2 3 4 5 6

Uzávěrka inzerce 7. 12. 14. 2. 11. 4. 6. 6. 15. 8. 17. 10.

Termín vydání 27. 12. 7. 3. 2. 5. 27. 6. 5. 9. 7. 11.

Školní poradenství v praxi 1 2 3 4 5 6

Uzávěrka inzerce 7. 12. 14. 2. 11. 4. 6. 6. 15. 8. 17. 10.

Termín vydání 27. 12. 7. 3. 2. 5. 27. 6. 5. 9. 7. 11.

Učitelský měsíčník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uzávěrka inzerce 7. 12. 17. 1. 14. 2. 14. 3. 11. 4. 16. 5. 15. 8. 12. 9. 17. 10. 14. 11.

Termín vydání 27. 12. 7. 2. 7. 3. 4. 4. 2. 5. 6. 6. 5. 9. 3. 10. 7. 11. 5. 12.



Nejvýhodnější formou inzerce je kombinace tiskové a online reklamy.

Nabídka a ceník online inzerce v aplikaci www.rizeniskoly.cz
Formát Umístění Cena za týden

PR článek Aktuality – jednorázově 8 000 Kč

Banner 300 x 250 px Aktuality 5 000 Kč

Podrobnější informace k formátům PR článku a banneru viz. str. 11.

E-mailový newsletter ks Cena za 1 email Cena za rozesílku

Krátká zpráva + logo 6 800 3 Kč 20 400 Kč

Banner 650 x 80 px 6 800 3 Kč 20 400 Kč

Maximálně jedna rozesílka 2x měsíčně. K ceně připočítáváme 3 000 Kč paušální částku za přípravu e-mailingu.

Nabídka a ceník online inzerce na www.edujob.cz
Formát Cena

1 měsíc 5 000 Kč

Banner 728 x 90 px ve výpisu nabídek práce 2 měsíce 9 000 Kč

3 měsíce 12 000 Kč

Nabídka a ceník online inzerce na www.dvpp.info
Formát Cena

1 měsíc 4 000 Kč

Banner 275 x 275 px na všech stránkách 2 měsíce 7 000 Kč

3 měsíce  9 000 Kč
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www.rizeniskoly.cz
www.edujob.cz
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Aplikace www.rizeniskoly.cz newsletter Řízení školy online

Ukázka inzerce na www.rizeniskoly.cz
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Ukázka inzerce na www.edujob.cz
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Už jste to viděli?

Řízení školy online je nové a lepší

Vyzkoušejte na 14 dní zdarma →

Ukázka inzerce na www.dvpp.info
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http://www.dvpp.info/


Technické specifikace inzerce
Formát A4  Rozměr mm

Poměr strany zrcadlo spad

1/1 190 x 277 mm 210 x 297 mm (+ 5 mm na spad)

1/2 190 x 136 mm 210 x 145,5 mm (+ 5 mm na spad)

Příklady reklamních formátů v tištěné inzerci
Inzerce ve formátu A4 

Na spad 

210 x 297 mm

 (+ 5 mm spad)

1 strana 1 strana ½ strany ½ strany

Zrcadlo

190 x 277 mm

Na spad 

210 x 148,5 mm

 (+ 5 mm spad)

Zrcadlo

190 x 136 mm

Podklady k tisku přijímáme ve formátech:
PDF 
Písma musí být vložena v dokumentu postscriptovým ovladačem (popřípadě převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být v režimu CMYK.

Illustrator EPS
Dokumenty EPS musí obsahovat výhradně barvy režimu CMYK a písma musí být převedena do křivek. Dokument je uložen ve formátu Tiff.
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Podklady pro online reklamu

PR článek

PR článek je v den publikování umístěný na přední pozici v seznamu Aktualit na Řízení školy online. 
Články jsou zde řazeny chronologicky, PR článek proto zůstává na seznamu zařazen dle data jeho publikování. 
Na www.rizeniskoly.cz je článek umístěn nejen po dobu spolupráce ale i nadále.

Bannery  –  formát JPG 

Velikosti bannerů v pixelech jsou specifikovány v cenících online inzerce jednotlivých oblastí.

Pro detailní sledování kampaní doporučujeme nasazení utm parametrů.
K PR článkům a bannerům na vyžádaní poskytujeme statistiky návštěvnosti portálu – počet návštěv a počet uživatelů (zdroj Google Analytics).

Veškeré inzertní podklady jsou přijímány pouze v elektronické podobě. 

Podklady do objemu 10 MB mohou být zaslány elektronicky e-mailem, nad 10 MB přes online úschovny. 
Přílohy musí být zkomprimovány (např. WinZip) jako ochrana proti poškození souboru.

Zadavatel plně ručí za obsah i správnost a použitelnost dodaných podkladů.

Ceny
Uvedené ceníkové ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. 1. 2023.
Při opakování inzerce a kombinaci různých reklamních formátů lze využít individuální slevy dle dohody.

Cena za bannery nezahrnuje případné nasazování speciálních měřících kódů do GTM. V takových případech je účtován poplatek dle dohody obou stran.
V případě zájmu vám na vyžádání připravíme na zakázku detailnější statistiky vaší reklamy (cena individuální konzultace á 1.000 Kč/hod., kontakt: marketing@wolterskluwer.cz).
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Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
www.wolterskluwer.cz

Sledujte nás a sdílejte

1/2023

Inzertní oddělení  
Wolters Kluwer ČR, a. s.

Redakce ŘÍZENÍ ŠKOLY
Kontakt: Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký
E-mail: mhrebecky@gmail.com
Telefon: +420 777 230 849

www.wolterskluwer.cz
https://www.facebook.com/rizeniskoly
https://www.linkedin.com/company/wolters-kluwer-cz
https://twitter.com/WoltersKluwerCZ
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