
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXII. valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO 
 
Datum: 26. – 27. září 2016 
 
Místo: Gymnázium Cheb, Jazykové a komunikační centrum, Nerudova 7, Cheb 
 
Přítomni: 47 zástupců přidružených škol UNESCO, 4 kandidátské školy, Dagmar Didenko 
Novohradská, národní koordinátorka ASPnet, Radka Bordes, vedoucí tajemnice České 
komise pro UNESCO, Eva Anna Kafková, tajemnice České komise pro UNESCO 
 
Hosté: Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Martin Havel, hejtman Karlovarského 
kraje, Petr Navrátil, starosta města Cheb, Miroslav Plevný, děkan Fakulty ekonomické 
Západočeské univerzity v Plzni 
 
Přednášející: Jana Musilová a Naděžda Rezková, ÚOP Národního památkového ústavu 
v Telči (musilova.jana@npu.cz, rezkova.nadezda@npu.cz), Eva Doležalová, Historický ústav 
Akademie věd ČR (dolezal@hiu.cas.cz), Eliška Zelendová, národní kancelář Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu (eliska.zelendova@dofe.cz), Dagmar Jakubíková, Fakulta 
ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (dagmar.jakubikova@seznam.cz), Taťána 
Petrasová, Akademie věd ČR (petrasova@udu.cas.cz) 
 
Přílohy:  
1. prezenční listina 
 
Kontakty: 
 
Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, tel.: 224 186 126, fax: 
224 186 122, e-mail: unesco@mzv.cz 
 
Dagmar Didenko Novohradská, národní koordinátorka ASPnet, tel. 224 182 312, e-mail: 
dagmar_novohradska@mzv.cz 
 
Radka Bordes, vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO, tel. 224 186 127, e-mail: 
radka_bordesova@mzv.cz 
 
Eva Anna Kafková, tajemnice České komise pro UNESCO, tel. 224 186 128, e-mail: 
eva_kafkova@mzv.cz 
 
Program zasedání: 
 
26. září 2016 
 
8:00 – 9:00  prezence účastníků 
9:00 – 9:30 uvítací projevy (předseda Senátu P ČR, hejtman Karlovarského kraje, 

starosta města Cheb, děkan Fakulty ekonomické ZUČ, vedoucí 
tajemnice České komise pro UNESCO) 
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9:30 – 9:45 blok České komise pro UNESCO 
 a) doplňkové volby do koordinačního týmu 
 b) vyhlášení tématu Týdne škol 
9:45 – 10:15 spolupráce škol s NPÚ (prezentace J. Musilové a N. Rezkové, ÚOP NPÚ 

Telč) 
10:15 – 10:30 přestávka 
10:30 – 11:30 přednáška o Karlu IV (prezentace E. Doležalové, Historický ústav AV 

ČR) 
11:30 – 12:30 oběd, prohlídka posterové galerie (seznam škol, které dodaly postery, je 

uložen v Sekretariátu České komise pro UNESCO) 
setkání koordinačního týmu 

12:30 – 14:45 workshopy: 
 a) prohlídka hostitelské školy, planetária a geoparku 
 b) prohlídka výstavy 700. výročí narození Karla IV a prohlídka města 
16:45 – 18:30 prohlídka přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní (dobrovolná 

aktivita) 
19:00 – 20:00 blok České komise pro UNESCO 
 a) změna charty 
 b) přijetí kandidátských škol 
 
27. září 2016 
 
8:30 – 8:50 prezentace programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (E. 

Zelendová, národní kancelář programu) 
8:50 – 9:10 prezentace nové webové stránky ASPnet (D. Didenko Novohradská) 
9:10 – 9:40 prezentace tématu udržitelného cestovního ruchu (D. Jakubíková, ZUČ 

v Plzni) 
9:40 – 9:50 přestávka 
9:50 – 10:20 spolupráce s Akademií věd ČR (prezentace T. Petrasové) 
10:20 – 12:00 prezentace projektů přihlášených škol: 

 Církevní gymnázium v Kutné Hoře 

 Gymnázium Jana Nerudy v Praze 

 Gymnázium Jana Opletala v Litovli 

 Gymnázium v Mladé Boleslavi 

 Gymnázium Otrokovice 

 Gymnázium Třeboň 

 Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí 

 Střední škola průmyslová v Uherském Hradišti 

 Střední zdravotnická škola v Kroměříži 

 Tauferova SOŠ veterinární v Kroměříži 

 ZŠ a MŠ Jana Broskvy Brno Chrlice 

 VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor 

 ZŠ Nad Přehradou Praha 15 
12:00 – 12:15 shrnutí zasedání (J. Kočvara, ředitel Gymnázia Cheb, R. Bordes, 

vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO) 
12:15 – 12:20 zasedání v roce 2017 – Kroměříž (E. Šílová, ZŠ U Sýpek, Kroměříž) 
 
 
Týden škol UNESCO 2016/2017 
 
Valné shromáždění schválilo „udržitelný cestovní ruch pro rozvoj“ jako téma 
Týdne škol 2016/2017, a to v souvislosti s Mezinárodním rokem udržitelného cestovního 
ruchu 2017, který byl vyhlášen na základě rezoluce Valného shromáždění OSN z listopadu 
2015. Účastníci si rovněž vyslechli prezentaci doc. Jakubíkové na toto téma.  
 



Koordinační tým 
 
a) doplňovací volby do koordinačního týmu 
 
Vzhledem k odchodu pana Milana Hausnera, ZŠ Lupáčova, Praha 3, z koordinačního 
týmu se dne 26. září 2016 konaly v souladu s čl. 6 Charty a volebním řádem koordinačního 
týmu doplňkové volby do koordinačního týmu. Platnou přihlášku podaly na výzvu 
národní koordinátorky ASPnet dvě kandidátky: paní Alena Kotrbová, ZŠ Žižkov, 
Kutná Hora, a paní Hana Štefková, ZŠ Zachar, Kroměříž. Do volební urny bylo vloženo 
celkem 18 hlasovacích lístků. Kandidátka Alena Kotrbová získala 5 platných hlasů, 
kandidátka Hana Štefková získala 13 platných hlasů. Vítězkou doplňkových voleb se 
stala paní Hana Štefková, která se následně zúčastnila zasedání koordinačního týmu. 
Podle čl. 5 odst. 2 volebního řádu končí funkční období člena koordinačního 
týmu zvoleného v doplňovacích volbách shodně s funkčním obdobím členů 
koordinačního týmu zvolených v řádných volbách.  
 
Současní členové koordinačního týmu: 
 
Albrechtová Lucie Gymnázium Příbram 
Chlumský Vladan MŠ a ZŠ Jana Broskvy, Brno 
Hančová Hana Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec 
Hánová Marie ZŠ Chýnov, Tábor 
Malušek Miroslav Vyšší policejní škola MV, Praha 9 
Milička Karel Střední odborná škola, Luhačovice 
Pokorná Hana Pražské humanitní gymnázium 

místopředsedkyně koordinačního týmu 
zástupkyně ASPnet v ČK pro UNESCO 

Pražák Václav Gymnázium Třeboň 
Šílová Eva ZŠ U Sýpek, Kroměříž 

předsedkyně koordinačního týmu 
Štefková Hana ZŠ Zachar, Kroměříž 
Didenko 
Novohradská 

Dagmar MZV 
národní koordinátorka ASPnet 

Dvořák Aleš MŠMT 
 
b) zasedání koordinačního týmu 
 
V rámci valného shromáždění se dne 26. září 2016 uskutečnila rovněž schůzka 
koordinačního týmu, které se zúčastnili všichni členové zastupující přidružené školy, 
národní koordinátorka a jako hosté vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO Radka 
Bordes a tajemnice České komise pro UNESCO Eva Anna Kafková. Omluven byl Aleš Dvořák, 
zástupce MŠMT. Koordinační tým přivítal nově zvolenou členku, paní Hanu Štefkovou ze ZŠ 
Zachar z Kroměříže.  
 
Koordinační tým upozornil, že se příští rok uskuteční řádné volby do koordinačního 
týmu, je třeba včas předložit kandidatury (dubnový termín), bude projednáno podrobně 
na jarním zasedání koordinačního týmu.  
 
Příští valné shromáždění přidružených škol UNESCO se uskuteční v běžném 
zářijovém termínu v Kroměříži, zatím nebylo rozhodnuto, která z pěti škol bude 
zasedání hostit, je možné, že půjde o spolupráci.  
 
Koordinační tým diskutoval o tématu Týdne škol 2016/2017, kterým je „udržitelný cestovní 
ruch pro rozvoj“, jde o velmi široké téma, které skýtá celou řadu možností realizace.   
 



Koordinační tým upozornil také na potřebu upravit procesně doplňovací volby ve 
volebním řádu tak, aby nedocházelo k pochybnostem.  
 
Koordinační tým souhlasí s tím, že by měla být průběžně aktualizována tabulka škol, 
která bude národní koordinátorkou všem školám znovu rozeslána. Do tabulky by měly být 
uváděny pouze adresy skutečného koordinátora ASPnet dané školy.  
 
Národní koordinátorka představila novou podobu webových stránek ASPnet, na které 
se dále pracuje, vyzvala, aby školy posílaly aktivně vstupy (aktivity, projekty, informace, 
linky), součástí bude také aktuální seznam škol, odkaz na výroční zprávu. Národní 
koordinátorka navrhla uspořádat soutěž na úvodní obrázek. Webové stránky budou rovněž 
v anglické verzi (základní informace).  
 
Koordinační tým se rovněž zabýval otázkou většího zviditelnění ASPnet. Bylo dohodnuto, 
že tento zápis bude společně s průvodním dopisem zaslán pro informaci ministryni školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
 
Příští zasedání koordinačního týmu se uskuteční v listopadu 2016. 
 
Změna Charty 
 
Vzhledem k přijetí nových škol do sítě přidružených škol UNESCO, bylo zapotřebí změnit čl. 
3 Charty, který omezoval počet přidružených škol na 50. Valné shromáždění počtem 30 
hlasů, 1 se zdržel, žádný nebyl proti, schválilo rozšíření počtu přidružených škol v čl. 
3 Charty na 55. Všem přítomným školám bylo rozdáno nové znění Charty. Školy mají 
zaslat národní koordinátorce v co nejkratší době emailem scan poslední strany 
Charty (strana s podpisy).  
 
Přijetí nových škol 
 
Valné shromáždění následně podle čl. 4 odst. 4 Charty schválilo počtem 31 hlasů, 3 se 
zdrželi, žádný nebyl proti, přijetí 4 nových škol do sítě přidružených škol UNESCO:  
 

 Německá škola v Praze,  

 Bezpečnostně právní akademie v Ostravě,  

 První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové,  

 Akademie řemesel v Praze – Zelený Pruh.  
 
Tyto školy splnily náležitosti a podmínky přijetí dle příslušných ustanovení Charty, 
prezentovaly svou činnost a projekt během zasedání koordinačního týmu konaného dne 22. 
března 2016 v Praze. Národní koordinátorka nyní zašle přihlášky a projekty těchto škol 
mezinárodnímu koordinátorovi ASPnet s žádostí o vystavení certifikátu. O způsobu 
předání certifikátů bude národní koordinátorka dané školy následně 
informovat. 
 
Nová podoba webové stránky ASPnet 
 
Národní koordinátorka seznámila účastníky s novou podobou webové stránky ASPnet:  
http://www.skoly-unesco.cz/. Stránky se člení do 4 hlavních částí: „home“, „české školy 
UNESCO“, „jak se stát členem“, „aktuality“. Úvodní stránka „home“ je prozatímní a národní 
koordinátorka vyzvala školy, aby předložily a na její emailovou adresu zaslaly 
návrhy na úvodní obrázek (promítané formou cyklu). Národní koordinátorka rovněž 
vyzvala školy, aby pravidelně aktualizovaly údaje v části „české školy UNESCO“. Do části „jak 
se stát členem“ budou postupně doplňovány odkazy na relevantní dokumenty (Charta, 
formuláře pro výroční zprávu, přihlášku do sítě atd.). Národní koordinátorka také 

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


požádala školy, aby aktivně zasílaly odkazy na akce, které pořádají a které by 
mohly tvořit část „aktuality“.  
 
Valné shromáždění 2017 
 
Valné shromáždění se v roce 2017 uskuteční v Kroměříži v obvyklém termínu na konci září.  
 
Medializace 
 
Chebský deník 
 
Mladá fronta Dnes regionální vydání 
 
Facebook: @CeskakomiseproUNESCO, @gymcheb 
 
Webové stránky České komise pro UNESCO:  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/i
ndex.html 
 
Obrazová příloha 
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