CHARTA SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH
V ČESKÉ REPUBLICE

ŠKOL

UNESCO

UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)
Preambule
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (dále jen „UNESCO“) je mezivládní
organizací a jednou z odborných organizací systému OSN.
Ústava UNESCO, podepsaná 4. 11. 1946, stanoví 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 (dále jen „Síť“) 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 škol, které jsou nedílnou součástí
vzdělávacích systémů každé členské země (dále jen „přidružené školy UNESCO“). Česká
republika, respektive její právní předchůdkyně, se do Sítě zapojila v roce 1966.
Tato Charta představuje závazek mezi členy Sítě v České republice a Českou komisí pro
UNESCO.
Článek I
Cíle Sítě
1. Hlavním cílem Sítě je „zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji
lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a
trvalému míru“.
2. Školy svou činností přispívají k plnění těchto cílů:
a) prosazovat hodnoty a cíle vyplývající z Ústavy UNESCO a Charty OSN;
b) zavádět inovativní a kreativní pedagogické postupy ve vzdělávání;
c) podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu znalostí a zkušeností a navazovat
partnerství mezi stejně smýšlejícími školami na národní i mezinárodní úrovni;
d) přispívat k provádění Cílů udržitelného rozvoje, zejména pak Cíle č. 4 (kvalitní
vzdělávání) Agendy OSN pro udržitelný rozvoj, který spočívá v zajištění rovného
přístupu k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělávání a podpoře celoživotního učení pro
všechny;
e) přispívat k provádění platných strategických dokumentů UNESCO, jako je Incheonské
prohlášení „Vzdělávání 2030: Směrem ke kvalitnímu vzdělávání, které je inkluzívní a
dostupné pro všechny, a směrem k celoživotnímu učení pro všechny“ z roku 2015, a
Strategie Sítě přidružených škol UNESCO na léta 2014 až 2021 „Celosvětová síť škol
přispívá k řešení celosvětových výzev: vytváření celosvětového občanství a podpora
udržitelného rozvoje“;
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f) zaměřovat se na dvě průřezová témata „vzdělávání k celosvětovému občanství“ a
„vzdělávání pro udržitelný rozvoj“.
3. 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
Činnost Sítě

Přidružené školy se svou činností zabývají následujícími prioritními tématy:
1. celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí;
2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl;
3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.
Článek III
Koordinace Sítě
1. Za účelem účinného plnění cílů byla správa národních Sítí svěřena národním komisím pro
UNESCO.
2. Koordinaci Sítě přidružených škol UNESCO v České republice (dále jen „Síť“) zajišťuje
Česká komise pro UNESCO prostřednictvím národního koordinátora.
Článek IV
Členství v Síti
1. Členem Sítě se může stát mateřská, základní, základní umělecká, střední, střední odborná
a vyšší odborná škola, která je příslušným vnitrostátním orgánem uznána jako vzdělávací
zařízení.
2. Maximální počet škol v národní Síti je 55.
3. Členství v Síti je dobrovolným morálním závazkem mezi přidruženou školou a UNESCO.
4. Člen Sítě zapojuje do akcí konaných v rámci činnosti Sítě v maximální možné míře celou
školní komunitu.
5. Vedení přidružené školy UNESCO je povinno zajistit, aby byly ve škole vytvořeny příznivé
podmínky pro rozvoj činnosti v rámci Sítě.
6. Členové národní Sítě musí plnit povinnosti uvedené v čl. VI této Charty.
7. Členství v Síti je bezplatné.
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8. Členství v národní Síti se potvrzuje podpisem této Charty. Členství v národní Síti se
obnovuje každé tři roky. Při této příležitosti se rovněž potvrzuje platnost dlouhodobého
mezioborového projektu. Člen Sítě může rovněž předložit návrh nového mezioborového
projektu, který posuzuje Koordinační tým.
9. Člen Sítě může na vlastní žádost kdykoliv své členství v Síti ukončit. Tento úmysl sdělí
písemně národnímu koordinátorovi, který jej oznámí mezinárodnímu koordinátorovi a
všem dalším členům národní Sítě.
10. Koordinační tým projedná návrh vyloučení školy ze Sítě, pokud škola neplní povinnosti
uvedené v čl. VI v průběhu tří po sobě následujících let, nebo pokud škola neplní
povinnosti uvedené v čl. VI. 2 a VI. 7 v průběhu dvou po sobě následujících let. O vyloučení
školy ze Sítě rozhoduje Valné shromáždění.
11. Valné shromáždění může na návrh národního koordinátora a Koordinačního týmu udělit
čestné členství v Síti škole, která svou činností zvlášť významným způsobem prosazuje
ideály a myšlenky UNESCO.
Článek V
Přijímání škol do Sítě
1. Proces přijímání škol do Sítě probíhá prostřednictvím on-line nástroje Sítě (OTA, On-line
Tool for ASPnet).
2. Pověřený zástupce školy vyplní on-line formulář, kterým vyjadřuje záměr školy stát se
členem Sítě. Mezinárodní koordinátor Sítě o tomto záměru informuje národního
koordinátora.
3. Národní koordinátor vyzve školu k předložení žádosti a návrhu mezioborového
vzdělávacího projektu zaměřeného na nejméně jedno ze tří prioritních témat uvedených
v čl. II. Škola v návrhu rovněž uvede, jak bude dlouhodobý mezioborový projekt konkrétně
zohledněn ve školním vzdělávacím programu.
4. Národní koordinátor žádost posoudí po formální stránce a předloží ji Koordinačnímu
týmu. Koordinační tým žádost projedná za osobní účasti zástupce žadatele. Následně vydá
doporučení o přijetí či nepřijetí školy do Sítě.
5. O přijetí školy do Sítě rozhoduje Valné shromáždění.
6. Konečné rozhodnutí o přijetí školy do Sítě náleží mezinárodnímu koordinátorovi, který o
něm vydá certifikát potvrzující členství.
Článek VI
Povinnosti člena Sítě
1. Určit školního koordinátora Sítě, který bude zodpovědný zejména za udržování kontaktu
s národním koordinátorem a Koordinačním týmem, předávání informací, hledání partnerů
školy, dohled nad projekty probíhajícími v rámci Sítě a aktualizaci informací o škole na
webových stránkách Sítě a OTA.
2. Zasílat národnímu koordinátorovi každoročně do 15. listopadu výroční zprávu týkající se
činnosti školy v rámci Sítě za uplynulý školní rok, a to dle vzoru uvedeného v příloze č. 2
této Charty.
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3. Každé tři roky znovu potvrdit své členství podpisem této Charty.
4. Každoročně uspořádat Týden škol UNESCO.
5. Každoročně uspořádat akci k některému z mezinárodních dní OSN či UNESCO.
6. Aktivně se účastnit akcí, soutěží a vlajkových projektů pořádaných UNESCO a určených
výhradně členům Sítě, pokud jsou vyhlášeny.
7. Každoročně se aktivně účastnit Valného shromáždění a informovat ostatní školy o svých
aktivitách za uplynulý školní rok.
8. Užívat logo člena Sítě v souladu s pravidly uvedenými v čl. VII této Charty.
Článek VII
Logo člena Sítě
1. Obecné podmínky pro používání loga Sítě jsou stanoveny Směrnicí 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.
2. Právo označit se logem „Člen Sítě přidružených škol UNESCO“, jehož podoba je uvedena
v příloze č. 1 této Charty, má řádně certifikovaný člen Sítě, který podepsal tuto Chartu.
Právo není přenositelné na další subjekty, jako jsou zaměstnanci, žáci a studenti dotčeného
člena Sítě.
3. Grafickou podobu loga není dovoleno měnit. Je možné upravovat pouze jeho velikost,
nicméně jen tak, aby nebyla proporčně měněna, byla dobře čitelná a aby výška chrámu
nebyla menší než 12 mm. Logo může být použito v barvě modré OSN, černé nebo bílé na
tmavém pozadí. Logo může být používáno samostatně nebo s vlastním logem člena Sítě.
4. Logo musí být umístěno vždy na reprezentativním místě bez interference s ostatními logy,
s výjimkou vlastního loga člena Sítě. Zejména není přípustné, aby logo člena Sítě bylo
použito zároveň s logy subjektů zabývajících se výrobou nebo obchodem se zbraněmi nebo
výrobou či obchodem s legálně povolenými návykovými látkami.
5. Prodej předmětů nebo služeb s označením loga nebo jiné využití jména, zkratky nebo loga
člena Sítě je zakázáno.
Článek VIII
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění se koná jednou ročně a účastní se ho zástupci všech členů Sítě, národní
koordinátor, zástupci Sekretariátu České komise pro UNESCO a zástupce MŠMT. Zasedání
je veřejné.
2. Valné shromáždění určuje hlavní směřování Sítě pro následující školní rok a střednědobý
výhled. Slouží k výměně zkušeností a informací jednotlivých členů Sítě.
3. Valné shromáždění rozhoduje o přijetí kandidátských škol, o udělení čestného členství a
ukončení členství škol, které opakovaně neplní povinnosti stanovené touto Chartou.
4. Valné shromáždění volí členy Koordinačního týmu.
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5. Valné shromáždění určuje ve spolupráci s národním koordinátorem a Koordinačním
týmem téma „Týdne škol UNESCO“ pro následující školní rok.
6. Valné shromáždění přijímá svá rozhodnutí konsensem. Pokud není dosažení konsensu
možné, rozhoduje na návrh národního koordinátora hlasováním. Každý člen Sítě má
přitom jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina všech členů
Sítě.
Článek IX
Koordinační tým
1. Koordinační tým je složen z deseti zástupců škol, národního koordinátora a zástupce
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
2. Zástupci škol jsou voleni na tři roky na zasedání Valného shromáždění.
3. Koordinační tým volí svého předsedu, který je zpravidla též zástupcem Sítě v České komisi
pro UNESCO.
4. Koordinační tým ve spolupráci s národním koordinátorem hodnotí projekty kandidátských
škol, schvaluje přihlášky a doporučuje Valnému shromáždění přijetí kandidátských škol,
udělení čestného členství a ukončení členství škol, které opakovaně neplní povinnosti
stanovené touto Chartou.
5. Koordinační tým přijímá svá rozhodnutí konsensem. Pokud není dosažení konsensu
možné, rozhoduje na návrh předsedy hlasováním. Každý člen Koordinačního týmu má
přitom jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina všech členů
Koordinačního týmu.
Článek X
Sekretariát České komise pro UNESCO
1. Sekretariát České komise pro UNESCO je odpovědný za národní koordinaci činnosti Sítě.
Za tímto účelem jmenuje národního koordinátora.
2. Národní koordinátor informuje členy Sítě o všech akcích organizovaných pro ASPnet
prostřednictvím webových stránek www.skoly-unesco.cz, newsletteru České komise pro
UNESCO a zasíláním informačních e-mailů.
3. Národní koordinátor napomáhá ke zviditelňování činnosti Sítě.
4. Národní koordinátor spoluorganizuje zasedání Valného shromáždění a minimálně dvakrát
ročně svolává zasedání Koordinačního týmu.
Článek XI
Tuto Chartu lze změnit pouze rozhodnutím Valného shromáždění.
Tato Charta je platná od 24. září 2019
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Příloha č. 1
Grafická podoba loga „Člen Sítě přidružených škol UNESCO“
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Příloha č. 2
Výroční zpráva o činnosti školy
v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v ČR
za školní rok ……/…..
1. Kontaktní údaje:
Název školy:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Jméno ředitele:
Jméno školního koordinátora:
E-mail školního koordinátora:
Datum počátku členství v Síti:
2. Charakteristika školy:

3. Zvolená prioritní témata:





celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí
udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl

□

□

mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

□

4. Název dlouhodobého mezioborového projektu:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Plnění dlouhodobého mezioborového projektu
(tzv. projektové aktivity):

v příslušném školním roce
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6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce:

7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO:

8. Spolupráce se zahraničními partnery:

9. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a
samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi):

10. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu:
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11. Předpokládaný výhled do budoucna:

V ……………………. dne ………………………….
Vypracoval: ………………………………………….
Schválil: ……………………………………………….
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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 Znojmě dne 24. září 2019
Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

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

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