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Preambule
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) je mezivládní
organizací a jednou z odborných organizací systému OSN.
Ústava UNESCO, podepsaná 4. 11. 1946, stanoví za cíl přispívat k zachování mezinárodního
míru a bezpečnosti prostřednictvím udržování mezinárodní spolupráce v oblasti výchovy,
vědy a kultury. Spolupráce má zajistit všeobecnou úctu ke spravedlnosti, zákonnosti, lidským
právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství.
Síť Přidružených škol UNESCO (ASPnet) zahájila svou činnost v roce 1953 a prostřednictvím
vzdělávání má podporovat hlavní cíle UNESCO vyjádřené v jeho Ústavě. Její specifická úloha
spočívá v tom, že je koordinovanou sítí národních škol, které jsou nedílnou součástí
vzdělávacích systémů každé členské země.
Tato Charta představuje závazek mezi českými členy sítě (školami) a Sekretariátem České
komise pro UNESCO, který koordinuje školy na národní úrovni.
Článek I
Cíle sítě
Cílem sítě je přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa,
a tím přispívat k pevnému a trvalému míru. Školy svou činností naplňují zejména Akční plán
„Vzdělávání pro všechny“, který byl schválen v Dakaru v roce 2000. Cílem vyjádřeným
v tomto dokumentu je především zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny žáky bez rozdílu.
Síť přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání zaváděním 4 pilířů vzdělávání definovaných
Mezinárodní komisí pro vzdělávání ve 21. století:
 učit se vědět („learning to know“);
 učit se konat („learning to do“);
 učit se být („learning to be“);
 učit se žít spolu („learning to live together“).
Článek II
Aktivity sítě
Přidružené školy se svou činností zabývají následujícími prioritními tématy:
 Světové problémy a role systému OSN;
 Lidská práva, demokracie a tolerance;
 Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví;
 Životní prostředí a udržitelný rozvoj.
V této souvislosti využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody. Spolupracují s ostatními
školami a přibližují žákům nové celosvětové otázky, pomáhají jim budovat si znalosti o
globalizaci a podporují jejich kritické myšlení.
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Článek III
Koordinace české sítě přidružených škol
Aby byly cíle ASPnet efektivně plněny, dala organizace UNESCO správu národních sítí za
úkol národním komisím pro UNESCO. Koordinaci české sítě Přidružených škol UNESCO
proto zajišťuje Sekretariát České komise pro UNESCO ve spolupráci s Koordinačním týmem
Přidružených škol UNESCO v ČR (Koordinační tým). Počet škol v síti je 55.
Článek IV
Charakteristika Přidružené školy UNESCO a podmínky přijetí
1. Členem mezinárodní sítě ASPnet se může stát jakákoli škola či vzdělávací zařízení, bez
ohledu na druh zřizovatele, místo či typ školy.
2. Valné shromáždění Přidružených škol UNESCO v ČR (Valné shromáždění) uděluje na
návrh Sekretariátu České komise pro UNESCO a Koordinačního týmu čestné členství
instituci, která působí v oblasti prioritních témat sítě.
3. Ředitel školy vyplní žádost o přistoupení k ASPnet a předloží dlouhodobý
interdisciplinární vzdělávací projekt školy zaměřený na nejméně jedno ze čtyř prioritních
témat stanovených UNESCO (viz článek II). Předložení žádosti o přistoupení je důležitým
rozhodnutím, které se týká celé školy/vzdělávacího zařízení a je závazkem plnit tuto Chartu.
4. Žádost se předkládá Sekretariátu České komise pro UNESCO (národnímu koordinátorovi
ASPnet). Pokud splňuje všechny formální náležitosti, je předána k posouzení Koordinačnímu
týmu za osobní účasti zástupce žadatele. Konečné rozhodnutí o přijetí přísluší Valnému
shromáždění. V případě kladného stanoviska je žádost postoupena mezinárodnímu
koordinátoru ASPnet v sekretariátu UNESCO v Paříži, který rozhoduje o zařazení školy do
mezinárodní sítě a vydává certifikát potvrzující členství.
5. Členství v síti je zcela bezplatné a potvrzené podpisem této Charty. Podpis je nutné obnovit
každé tři roky. Při této příležitosti se rovněž potvrzuje platnost dlouhodobého
interdisciplinárního projektu, popř. se předkládá projekt nový/upravený. V případě
předložení nového projektu jeho obsah posoudí Koordinační tým, který může projekt vrátit
k dopracování.
6. Přidružená škola může na vlastní žádost kdykoliv ukončit své členství v síti. Pokud škola v
průběhu tří po sobě následujících let neplní povinnosti stanovené touto Chartou, Koordinační
tým projedná případné setrvání této školy v síti ASPnet. V případě zásadního porušení
povinností obsažených v této Chartě může Sekretariát škole po konzultaci s Koordinačním
týmem členství kdykoliv zrušit.
Článek V
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění se koná jednou ročně a účastní se ho zástupci všech členů sítě,
Sekretariátu České komise pro UNESCO a zástupce MŠMT. Zasedání je veřejné.
2. Určuje hlavní směřování sítě ASPnet v ČR pro příslušný rok a střednědobý výhled. Slouží k
výměně zkušeností a informací jednotlivých členů v rámci sítě.
3. Rozhoduje o přijetí kandidátských škol, o udělení čestného členství a ukončení členství
škol, které opakovaně neplní povinnosti stanovené touto Chartou (viz článek VII). Volí členy
Koordinačního týmu.
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4. Určuje ve spolupráci se Sekretariátem ČK pro UNESCO téma „Týdne škol UNESCO“.
Článek VI
Koordinační tým Přidružených škol UNESCO v ČR
1. Koordinační tým je složen z deseti zástupců škol, národního koordinátora a zástupce
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
2. Zástupci škol jsou voleni na tři roky na zasedání Valného shromáždění. Koordinační tým
volí svého předsedu, který je zpravidla též zástupcem Přidružených škol UNESCO v České
komisi pro UNESCO.
3. Koordinační tým ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO hodnotí
projekty kandidátských škol, schvaluje přihlášky a doporučuje Valnému shromáždění
přidružených škol UNESCO přijetí kandidátských škol, udělení čestného členství a ukončení
členství škol, které opakovaně neplní povinnosti stanovené touto Chartou (viz článek VII).
Článek VII
Povinnosti člena Přidružených škol UNESCO v ČR















Aktivně přispívat k posílení cílů a principů stanovených Ústavou UNESCO, a to jak ve
výuce, tak s partnery školy;
Využívat moderní pedagogické metody, inovativní postupy, různorodé zdroje
k naplňování cílů UNESCO a umožňovat všem svým žákům kvalitní vzdělávání bez
rozdílu;
Ověřovat vhodné pedagogické materiály a projekty přímo ve výuce;
Vést projekty s cílem učit žáky „žít společně“;
Rozvíjet komunikaci s přidruženými školami v zahraničí i se školami domácími;
Rozšiřovat informace týkající se ASPnet podle svých možností;
Určit pedagoga – koordinátora projektu Přidružených škol daného zařízení a případně
zástupce žáků odpovědného za předávání informací ostatním žákům. Tento koordinátor
bude zejména zodpovědný za udržování kontaktu se Sekretariátem České komise pro
UNESCO a Koordinačním týmem, předávání informací, hledání partnerů a supervizi
projektů probíhajících v rámci sítě ASPnet;
Zasílat národnímu koordinátorovi každoročně (k 31. prosinci) výroční zprávu týkající se
aktivit školy v rámci Přidružených škol v uplynulém školním roce a informující o
průběžném plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu (viz příloha 1 – Zpráva o
činnosti školy v rámci sítě ASPnet);
Každé tři roky znovu potvrdit své členství podpisem této Charty;
Každoročně uspořádat Týden škol UNESCO;
Každoročně se aktivně účastnit Valného shromáždění a informovat ostatní školy o svých
aktivitách za uplynulý školní rok;
Užívat logo sítě člena ASPnet v souladu s pravidly schválenými Českou komisí pro
UNESCO (viz Příloha 2).
Článek VIII
Povinnosti Sekretariátu České komise pro UNESCO




Informovat ředitele a koordinátory Přidružených škol UNESCO o všech akcích
organizovaných pro ASPnet prostřednictvím webových stránek ASPnet UNESCO,
Informačního bulletinu České komise pro UNESCO a zasíláním informačních e-mailů;
šířit informace o síti ASPnet, mj. propagací akcí pořádaných v jejím rámci;
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spoluorganizovat zasedání Valného shromáždění a minimálně dvakrát ročně svolávat
schůzku Koordinačního týmu.
Článek IX

Tuto Chartu lze změnit pouze rozhodnutím Valného shromáždění.
Tato Charta je platná od 26. 9. 2016
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Příloha 1
Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
(školní rok ……….. )
Jméno školy:
Adresa:
Tel.:
Fax:
Jméno ředitele:
Jméno osoby odpovědné za ASPnet:

Email:

Charakteristika školy:
Zaměření školy v rámci ASPnet:
Název dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet:
Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet
(stručně):
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:
A. Konkrétní akce:
B. Dlouhodobé projekty:
C. Předpokládaný výhled do budoucna:

V ……………………. dne ………………………….
Vypracoval:
........................................................
Ředitel/ředitelka školy
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Příloha 2
Pravidla pro užívání loga členů sítě ASPnet
Pravidla pro užívání loga členů sítě ASPnet byla přijata Českou komisí pro UNESCO
v návaznosti na Směrnici pro používání jména, jeho zkratky, loga a internetových
doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, která byla
schválena na 34. zasedání Generální konference UNESCO jako rezoluce 34C/86, a to
s účinností od 1. 11. 2007.
1/ Obecná ustanovení










Právo označit se logem člena ASPnet se týká výhradně člena sítě ASPnet, jemuž bylo
přiznáno a jen po dobu, kterou Česká komise pro UNESCO stanovila. Právo není
přenositelné na další subjekty, jako jsou zaměstnanci, žáci a studenti dotčeného člena sítě
Přidružených škol UNESCO.
Grafickou podobu log není dovoleno měnit. Je možné upravovat pouze jejich velikost,
nicméně tak, aby nebyla proporčně měněna a byla dobře čitelná. Barevnost log není
stanovena, doporučuje se však bílá na modrém pozadí nebo modrá na bílém pozadí
(barvy OSN) nebo černá.
Logo musí být umístěno vždy na reprezentativním místě bez interference s ostatními logy.
Zejména není přípustné, aby logo člena sítě ASPnet bylo použito zároveň s logy subjektů
zabývajících se výrobou nebo obchodem se zbraněmi nebo výrobou či obchodem s legálně
povolenými návykovými látkami.
Prodej předmětů nebo služeb nebo jiné profitní využití jména, zkratky, loga Organizace
spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu může být povoleno výhradně generálním
ředitelem UNESCO na základě kontraktu, jak je stanoveno ve shora uvedené Směrnici pro
používání jména, jeho zkratky, loga a internetových doménových jmen Organizace
Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.
Prodej statků nebo služeb nebo jiné profitní využití jména, zkratky nebo loga člena sítě
ASPnet je zakázáno.

2/ Podmínky pro vydání žádosti o označení loga člena sítě ASPnet









Žádost o souhlas s označením logem člena ASPnet předkládá České komisi pro UNESCO
dotčený člen ASPnet zásadně písemně, a to prostřednictvím Sekretariátu České komisi
pro UNESCO.
žádosti o souhlas s označením logem člena ASPnet jedná a rozhoduje Česká komise pro
UNESCO ve sboru. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může o této žádosti jednat a rozhodnout
Výkonný výbor České komise pro UNESCO, který Českou komisi pro UNESCO o tom při
nejbližší příležitosti informuje.
Při posuzování žádosti Česká komise pro UNESCO nebo Výkonný výbor zejména přihlíží
k tomu, jak člen ASPnet dosud plnil své závazky vyplývající z členství v síti ASPnet a
k jeho záměrům na budoucí činnost ve prospěch šíření ideálů UNESCO a realizace jeho
dokumentů a programů.
Česká komise pro UNESCO při rozhodování o užívání shora uvedeného loga úzce
spolupracuje s kompetentními národními a krajskými orgány a je-li to třeba i s ústředním
Sekretariátem UNESCO.
Souhlas s tímto označením vydává na dobu určitou, zpravidla na období 3 let, České
komise pro UNESCO, a to zásadně písemně. Vydání souhlasu s užíváním loga člena
ASPnet není nárokové.
Česká komise pro UNESCO si vyhrazuje právo sledovat činnost člena sítě ASPnet, jemuž
dala právo označit se logem člena ASPnet. V odůvodněných případech, zejména pokud by
došlo k ohrožení dobrého jména UNESCO, České komise pro UNESCO, sítě ASPnet nebo
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by nastalo reálné nebezpečí takového ohrožení, může Česká komise pro UNESCO
odejmout svůj souhlas s označením dotyčného člena logem člena sítě ASPnet, a to po
předchozí marné výzvě k nápravě ve lhůtě, kterou k tomu stanovila.
3/ Grafická podoba loga
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Jménem České komise pro UNESCO
garantuji, že bude respektovat
tuto Chartu.

Jménem své školy garantuji, že
bude respektovat tuto Chartu.

V Chebu dne 26. září 2016

V ……………………… dne …...…………

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

…………………………………………………………
vedoucí tajemník
České komise pro UNESCO

…………………………………………………
ředitel/ředitelka školy
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