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

konaného dne 5. dubna 2018 od 10:00 hodin 
v zasedací místnosti Sekretariátu České komise pro UNESCO,  

Rytířská 31, Praha 1 
 
Přítomní: viz prezenční listina uložená v Sekretariátu České komise pro UNESCO 
 
Členové Koordinačního týmu vyslovili souhlas s tím, aby se PaedDr. Vladimíra Kohoutová 
plnoprávně zúčastnila zasedání v zastoupení Mgr. Miroslava Maluška, Ph.D. (Vyšší policejní 
škola a Střední policejní škola MV v Praze).    
 
Zasedání řídil Mgr. Petr Šimíček, předseda Koordinačního týmu Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR.  
 
(1) schválení programu zasedání 
 
Program zasedání byl schválen. 
 
(2) výroční zpráva národního koordinátora za školní rok 2016/2017 
 
Výroční zpráva národního koordinátora za školní rok 2016/2017 byla vypracována na základě 
výročních zpráv jednotlivých přidružených škol. Národní koordinátorka obdržela celkem 51 
výročních zpráv přidružených škol z celkového počtu 54. Výroční zpráva je strukturována 
podle šablony stanovené Sekretariátem UNESCO v Paříži. K návrhu textu výroční zprávy 
nebyly ze strany členů Koordinačního týmu vzneseny žádné zásadní připomínky.  
 
Koordinační tým schválil výroční zprávu národního koordinátora za školní 
rok 2016/2017, jejíž anglický překlad bude zaslán Sekretariátu UNESCO 
v Paříži.  
 
(3) plnění povinností vyplývajících z Charty 
 
Koordinační tým projednal téma plnění povinností vyplývajících zejména z čl. VII Charty Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. Národní koordinátorka v této souvislosti vypracovala 
výkaz, v němž je sledováno plnění tří povinností: účast na valných shromážděních, podpis 
Charty a zaslání výroční zprávy. Z výkazu je patrné, které školy tyto sledovatelné povinnosti 
neplní. V souladu s čl. IV odst. 6 Charty Koordinační tým projedná setrvání těchto škol v Síti, 
pokud i nadále nebudou povinnosti plnit. Koordinační tým také během nadcházejících 
zasedání projedná návrh změny Charty tak, aby byly povinnosti lépe definovány a aby mohly 
být vymahatelnější. Členové Koordinačního týmu se shodli, že je členství v Síti prestižní 
záležitostí a že je třeba plnění povinností, k němuž se škola podpisem Charty zavázala, 
aktivně vymáhat. Pokud některá škola tyto povinnosti opakovaně neplní, je třeba její členství 
v Síti ukončit, a to i s ohledem na zájem dalších škol o členství v Síti.  
 
Koordinační tým vzal na vědomí informaci o plnění povinností vyplývajících 
z Charty.  
 
Koordinační tým na svém podzimním zasedání projedná případné vyloučení 
škol, které povinnosti vyplývající z Charty opakovaně neplní.  
 
Koordinační tým na jednom ze svých nadcházejících zasedání projedná návrh 
na změnu Charty, jejímž cílem by byla lepší definice a vymahatelnost 
povinností.  
 



(4) příprava 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR (Hlinsko, 24. a 25. září 2018) 
 
a) prezentace hostitelské školy 
 
Zástupci Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště v Hlinsku a Místní akční 
skupiny Hlinecko představili místo konání 24. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR, kterým je Multifunkční centrum v Hlinsku (MFC, 
Adámkova třída 341). Zasedání se uskuteční ve spolupráci a s podporou Města Hlinska.  
 
b) organizační záležitosti 
 
Příjezd účastníků je očekáván v neděli 23. září 2018 odpoledne, hostitelská škola zajistí 
možnost večeře. Zasedání bude zahájeno v pondělí 24. září 2018 ve Velkém sále MFC. 
Dopoledne jsou plánována vystoupení VIP hostů, prezentace hostitelské školy, informační 
blok Sekretariátu České komise pro UNESCO, tematické prezentace a první prezentace 
vybraných přidružených škol. Následovat bude oběd v prostorách MFC. Odpoledne bude 
připraven program sestávající z prohlídky hlineckého Betléma a pivovaru Rychtář. Účastníci 
budou rozděleni do dvou skupin. Od 19:00 hodin se v prostorách MFC uskuteční neformální 
večeře s doprovodným kulturním programem. Zasedání bude pokračovat v úterý 25. září 
2018 dopoledne, kdy jsou plánovány tematické prezentace a druhá část prezentací vybraných 
přidružených škol. Zasedání bude ukončeno obědem v prostorách MFC.  
 
Hostitelská škola vypracuje návrh pozvánky včetně formuláře přihlášky (návratka) a 
organizačních instrukcí (místo konání, možnosti ubytování). Návrh pozvánky zašle 
Sekretariátu České komise pro UNESCO, který jej případně doplní a spolu se seznamem 
přidružených škol zašle zpět hostitelské škole. Hostitelská škola pozvánky rozešle 
přidruženým školám počátkem května. Termín pro registraci účasti (zaslání přihlášky) by 
měl být stanoven na 15. června 2018.  
 
Sekretariát České komise pro UNESCO vypracuje návrh pozvánky pro VIP hosty a zašle jej 
hostitelské škole k případnému doplnění. Sekretariát navrhuje pozvat na slavnostní zahájení 
předsedu České komise pro UNESCO, hejtmana Pardubického kraje a starostu města 
Hlinska. Hostitelská škola může doplnit adresáty VIP pozvánky. Za rozeslání VIP pozvánek 
odpovídá Sekretariát České komise pro UNESCO. Pozvánky by měly být rozeslány v průběhu 
června 2018.  
 
Hostitelská škola informovala o možnostech ubytování. Vzhledem k omezeným kapacitám 
budou přidružené školy upozorněny na nutnost včasné rezervace ubytování.  
 
Hostitelská škola předjednala zajištění transferů z nádraží do ubytovacích zařízení, resp. 
Multifunkčního centra v Hlinsku.  
 
Sekretariát České komise pro UNESCO poskytne hostitelské škole finanční příspěvek.  
 
c) programové záležitosti 
 
V rámci programu se počítá s úvodními projevy VIP hostů, prezentací hostitelské školy (popř. 
prezentace Masopustních obchůzek a masek na Hlinecku), prezentací Sekretariátu České 
komise pro UNESCO, tematickými prezentacemi (pozn. tematické prezentace budou spjaty 
zejména s tématem Týdne škol UNESCO, jakož i s tématy, která mohou být pro přidružené 
školy přínosná, v této souvislosti zašlou členové Koordinačního týmu Sekretariátu UNESCO 
návrhy takových témat nejpozději do 20. dubna 2018) a prezentacemi projektů konaných 
v rámci Týdne škol UNESCO ze strany přidružených škol UNESCO.  
 



Prezentace projektů konaných v rámci Týdne škol UNESCO se opět uskuteční dvěma 
způsoby: (1) ústní prezentací vybraných škol a (2) prezentací prostřednictvím plakátu. 
Koordinační tým rozhodl, že budou k ústní prezentaci vyzvány následující školy:  
 

 ZŠ Zachar Kroměříž 

 ZUŠ Pardubice Polabiny 

 ZŠ UNESCO Uherské Hradiště 

 ZŠ Předlice Ústí nad Labem 

 EKO Gymnázium Brno 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov 

 SOŠ a SOU Hořovice 

 Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec 

 Gymnázium Kroměříž 

 VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl 

 Gymnázium Uherské Hradiště 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 
 
Prezentace by měla proběhnout s využitím formátu .ppt v časovém objemu 10 minut každá. 
Prezentace by se měla zaměřit výhradně na projekt konaný v rámci Týdne škol UNESCO. Při 
nedodržení této podmínky bude prezentace dané školy přerušena či ukončena. Ostatní školy 
budou projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO prezentovat prostřednictvím plakátů ve 
formě scanu či slidu, které budou promítány ve smyčce. Podrobné instrukce k prezentacím 
budou školám zaslány v průběhu května nebo června.  
 
d) medializace 
 
Sekretariát České komise pro UNESCO požádá o mediální coverage Český rozhlas, a to 
v rámci smlouvy o spolupráci mezi Českou komisí pro UNESCO a Českým rozhlasem.  
 
Koordinační tým schválil přípravu 24. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR, jež se uskuteční ve dnech 24. a 25. září 2018 
v Hlinsku.  
 
(5) návrhy témat pro Týden škol UNESCO pro školní rok 2018/2019 
 
Národní koordinátorka připravila stručné anotace k návrhům témat pro Týden škol UNESCO 
ve školním roce 2018/2019, kterými jsou: (1) Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel 
(2019), (2) Mezinárodní rok umírněnosti (2019) a (3) Mezinárodní rok periodické soustavy 
prvků (2019). Koordinační tým návrhy projednal a rozhodl, že Valnému shromáždění 
doporučí ke schválení všechna tři témata. Cílem je poskytnout přidruženým školám větší 
výběr a volnost ve volbě tématu.   
 
Koordinační tým doporučil Valnému shromáždění, aby schválilo Mezinárodní 
rok jazyků původních obyvatel, Mezinárodní rok umírněnosti a Mezinárodní 
rok periodické soustavy prvků jako témata pro Týden škol UNESCO pro školní 
rok 2018/2019.  
 
(6) různé 
 
Předsedající informoval o své prezentaci činnosti Sítě přidružených škol UNESCO na 
zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku, jež se konalo dne 28. února 2018. 
 
Národní koordinátorka informovala o výsledcích zasedání Výkonného výboru České komise 
pro UNESCO, jež se konalo dne 20. března 2018, schválení výroční zprávy České komise pro 
UNESCO za rok 2017, jež je k dispozici na webových stránkách www.skoly-unesco.cz, 204. 

http://www.skoly-unesco.cz/


zasedání Výkonné rady UNESCO, jež se koná od 4. do 17. dubna 2018 v Paříži, a o 
personálních změnách ve vedení Sekretariátu UNESCO, v rámci kterých se novou náměstkyní 
generální ředitelky pro vzdělávání stala bývalá italská ministryně školství Stefania Giannini.  
 
Radka Bordes, vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO, doplnila informaci o 
projednávání tématu přínosů zapojení České republiky do UNESCO. Problematika 
přidružených škol UNESCO by také měla být na programu 5. meziregionálního zasedání 
národních komisí UNESCO, jež se uskuteční v červnu 2018 v Keni. 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Anna Kafková, tajemnice České komise pro UNESCO a národní 
koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 
 
Schválil: Mgr. Petr Šimíček, předseda Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v 
ČR 


