
Z Á Z N A M 
ze zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

konaného dne 23. listopadu 2017 od 10:00 hodin 
v zasedací místnosti Sekretariátu České komise pro UNESCO, Rytířská 31, Praha  
 
Přítomní: viz prezenční listina uložená v Sekretariátu České komise pro UNESCO 
 
Členové Koordinačního týmu se konsensem usnesli, že se PaedDr. Karel Milička může 
plnoprávně účastnit zasedání v zastoupení Mgr. Lubora Černobily (Střední odborná škola 
v Luhačovicích) a že se Mgr. Martin Fajtl může plnoprávně účastnit zasedání v zastoupení 
Mgr. Hany Štefkové (ZŠ Zachar v Kroměříži). Plné moci k zastupování jsou přílohou 
prezenční listiny.  
 
Zasedání řídil Mgr. Petr Šimíček, předseda Koordinačního týmu, a Mgr. Eva Anna Kafková, 
národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. 
 
(1) schválení programu zasedání 
 
Program zasedání byl schválen. 
 
(2) volba předsedy a místopředsedy Koordinačního týmu 
 
V souladu s čl. 3 Jednacího řádu Koordinačního týmu si Koordinační tým volí ze svého středu 
předsedu a jednoho místopředsedu. V návaznosti na výzvu předloženou dne 24. října 2017 
obdržela národní koordinátorka celkem tři kandidatury na místo předsedy/místopředsedy 
Koordinačního týmu (v abecedním pořadí): RNDr. Hana Pokorná (Pražské humanitní 
gymnázium), Mgr. Václav Pražák (Gymnázium Třeboň), Mgr. Petr Šimíček (Gymnázium Olgy 
Havlové Ostrava). Vzhledem k tomu, že Jednací řád Koordinačního týmu neupravuje způsob 
volby, usnesli se členové konsensem, že bude provedena jednokolová tajná volba, ve které 
členové označí jednoho kandidáta. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů bude jmenován 
předsedou, druhý v pořadí místopředsedou. Odevzdáno bylo celkem 12 hlasovacích lístků, ze 
kterých byl 1 neplatný. RNDr. Hana Pokorná obdržela 4 hlasy, Mgr. Václav Pražák 2 hlasy, 
Mgr. Petr Šimíček 5 hlasů.  
 
Předsedou Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR na 
období 2017 až 2020 byl zvolen Mgr. Petr Šimíček (Gymnázium Olgy Havlové 
Ostrava), místopředsedkyní RNDr. Hana Pokorná (Pražské humanitní 
gymnázium). Předseda Koordinačního týmu bude jmenován zástupcem Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR v České komisi pro UNESCO.  
 
(3) hodnocení 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR 
 
Národní koordinátorka vyjádřila ještě jednou poděkování ZŠ Zachar v Kroměříži za 
organizaci zasedání. Záznam ze zasedání byl vypracován, rozeslán všem členským školám a 
zveřejněn na webových stránkách Sítě. Záznam bude rovněž předložen pro informaci 
Výkonnému výboru a plenárnímu zasedání České komise pro UNESCO. Zasedání se 
zúčastnilo 81 zástupců z 51 členských škol. Národní koordinátorka zároveň informovala členy 
Koordinačního týmu o stavu plnění povinností vyplývajících z Charty, mezi které patří i 
povinná účast na zasedání Valného shromáždění. Národní koordinátorka rovněž připomněla 
termín výzvy k předložení návrhů na pořádání 24. zasedání Valného shromáždění v roce 
2018, kterým je 31. prosinec 2017, do dnešního dne nebyl předložen žádný oficiální návrh. 
Členové Koordinačního týmu v následné diskusi hodnotili velmi kladně vysokou úroveň 
organizace zasedání, zejména ze strany hostitelské školy. Pokud jde o ústní prezentace škol, 
členové Koordinačního týmu apelovali na nižší počet škol vybraných k prezentaci a přísné 
dodržování časového limitu a stanoveného obsahu prezentace, která by měla být zaměřena 



výhradně na aktivity konané v rámci Týdne škol UNESCO a nikoliv na obecnou prezentaci 
školy. Pokud jde o prezentace formou plakátů, členové Koordinačního týmu upozornili na 
velké prostorové a materiální nároky výstavy, přičemž by bylo dobré zorganizovat tuto 
prezentaci např. za využití projekční techniky, čímž by se prostorové a materiální nároky 
výstavy značně snížily.  
 
Koordinační tým vyslovil souhlas s tím, aby národní koordinátorka zaslala na 
začátku prosince všem školám upomínku týkající se výzvy k předložení návrhů 
na pořádání 24. zasedání Valného shromáždění v roce 2018, jehož přípravou 
se Koordinační tým bude podrobně zabývat na svém jarním zasedání 2018.  
 
(4) informace o činnosti UNESCO a České komise pro UNESCO 
 
Národní koordinátorka v zastoupení vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO 
informovala o činnosti UNESCO a České komise pro UNESCO v roce 2017. Věnovala se 
zejména průběhu a výsledkům zasedání 201., 202. a 203. Výkonné rady UNESCO a 39. 
Generální konference UNESCO, přičemž zmínila např. volbu nové generální ředitelky 
UNESCO, volbu nových členů Výkonné rady UNESCO a některá významná rozhodnutí, která 
jsou relevantní pro činnost Sítě přidružených škol UNESCO. Informovala o schválení 
Programu a rozpočtu UNESCO na léta 2018 až 2021 a rozpočtu organizace na léta 2018 a 
2019. Dotkla se rovněž některých politických témat, jako jsou tzv. palestinská rozhodnutí 
nebo vystoupení USA z organizace.  
 
Národní koordinátorka dále zmínila činnost České komise pro UNESCO a jejích orgánů, tj. 
Výkonného výboru a odborných sekcí, během kterých pravidelně informuje o činnosti Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. O výsledcích 23. zasedání Valného shromáždění a 
Koordinačního týmu bude informovat na nadcházejících zasedáních Výkonného výboru dne 
30. listopadu 2017 a plenárního zasedání České komise pro UNESCO dne 15. prosince 2017. 
 
Koordinační tým vzal na vědomí informaci o činnosti UNESCO a České komise 
pro UNESCO.  
 
(5) připravované obecné změny činnosti Sítě přidružených škol UNESCO 
 
Národní koordinátorka informovala o změnách činnosti Sítě přidružených škol UNESCO, 
které připravuje Sekretariát UNESCO v Paříži a které byly prezentovány na zasedání 
národních koordinátorů Sítě přidružených škol UNESCO, jež se uskutečnilo dne 3. listopadu 
2017 na okraj 39. zasedání Generální konference UNESCO. Tyto změny budou uvedeny v tzv. 
Průvodci národního koordinátora Sítě přidružených škol UNESCO, který bude v nejbližší 
době rozeslán, a to včetně dílčích směrnic týkajících se používání webových stránek OTA a 
loga Sítě a včetně nových formulářů pro národní/školní výroční zprávu. Větší či menší změny 
se týkají zejména poslání, cílů, systému řízení, členství, aktivit a projektů a systému podávání 
zpráv. Veškeré změny budou muset být náležitě zohledněny v Chartě Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR, jejíž přezkum proběhne v roce 2019, kdy se završí současný tříletý cyklus 
členství v Síti. V této souvislosti rovněž dojde k vyhodnocení plnění povinností ze strany 
členských škol a případnému návrhu ukončení členství těm školám, které povinnosti 
opakovaně neplní.  
 
Koordinační tým vzal na vědomí informaci o připravovaných změnách 
činnosti Sítě přidružených škol UNESCO.  
 
(6) různé 
 
V rámci různého zazněla připomínka týkající se nízké informovanosti o existenci Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. Národní koordinátorka připomněla, že Výkonný výbor a 
plenární zasedání České komise pro UNESCO budou informovány o výsledcích neformální 



diskuse o přínosech členství v Síti, která proběhla během 23. zasedání Valného shromáždění 
a ze které vzešly zejména dva náměty: posílení zviditelnění Sítě a podpora uznání činnosti 
členských škol zejména ze strany ČŠI. Národní koordinátorka přislíbila vytvoření 
dvojjazyčného propagačního letáčku. Vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO Mgr. 
Radka Bordes následně připomněla smlouvu mezi Českou komisí pro UNESCO a Českým 
rozhlasem, v jejímž rámci by mohla být jedním z témat právě činnost Sítě přidružených škol 
UNESCO.  
 
Zapsala: Mgr. Eva Anna Kafková, tajemnice České komise pro UNESCO a národní 
koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

 


