
 
 
 
Záznam z 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v České republice 
 
Ve dnech 24. a 25. září 2018 se v Multifunkčním centru Hlinsko uskutečnilo 24. zasedání 
Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.  
 
Zasedání organizovalo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku ve 
spolupráci s Městem Hlinsko, MAS Hlinecko a Sekretariátem České komise pro UNESCO.  
 
Zasedání se zúčastnilo 72 zástupců 51 škol z celkového počtu 54 přidružených škol UNESCO 
v České republice (prezenční listina je přílohou tohoto záznamu).  
 
Zástupci Sekretariátu České komise pro UNESCO:  
 
Ing. René Zelený, designovaný vedoucí tajemník České komise pro UNESCO,  
Mgr. Radka Bordes, v zastoupení vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO,  
Mgr. Ivana Skrušná, asistentka Sekretariátu České komise pro UNESCO.  
 
Hosté:  
 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., předseda České komise pro UNESCO, 
Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství,  
pan Miroslav Krčil, DiS., starosta Města Hlinsko, 
PhDr. Aleš Dvořák, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Přednášející:  
 
PhDr. Ilona Vojancová, Národní památkový ústav, Správa souboru lidových staveb Vysočina,  
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc., Ústav etnologie, Univerzita Karlova v Praze, 
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, 
Univerzita Karlova v Praze, 
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D., Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Karlova v Praze, 
Mgr. Martina Lehmannová, Památník Lidice 
 
Úvodní vystoupení:  
 
V úvodu prvního dne zasedání vystoupil RNDr. Rostislav Dvořáček, ředitel Gymnázia  
K. V. Raise a Středního odborného učiliště v Hlinsku, starosta Města Hlinska pan Miroslav 
Krčil, DiS. a prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., předseda České komise pro UNESCO. 
Druhý den na zasedání vystoupil Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje 
zodpovědný za školství. Všichni hosté ocenili činnost přidružených škol UNESCO.  
 
 
Blok Sekretariátu České komise pro UNESCO:  
 
Sekretariát nejprve poděkoval za zaslání Výročních zpráv za rok 2016/2017, kdy svou výroční 
zprávu zaslalo 51 škol z celkového počtu 54 škol v Síti. Sekretariát zároveň připomněl, že 
výroční zprávy jednotlivých škol slouží k vytvoření výroční zprávy národního koordinátora 
Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, která se zasílá do ústředí UNESCO v Paříži. Národní 



výroční zprávu bude schvalovat Koordinační tým na svém jarním zasedání v roce 2019. 
Výroční zprávu za rok 2016/2017 obdrželi všichni e-mailem a je k dispozici na webových 
stránkách www.skoly-unesco.cz. Termín pro zasílání Výročních zpráv jednotlivých škol za rok 
2017/2018 je 15. prosinec 2018.  
 
Sekretariát také představil plán činnosti Sítě na školní rok 2018/2019. Jsou plánována dvě 
zasedání Koordinačního týmu na podzim 2018 a na jaře 2019. Další zasedání Valného 
shromáždění by se mělo uskutečnit v září 2019. V této souvislosti vyzval všechny školy, aby jej 
nejpozději do 31. prosince 2018 informovaly o tom, zda mají zájem pořádat v roce 2019 
zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice (s ohledem 
na rotaci mají právo pořádat Valné shromáždění v roce 2019 moravské/slezské školy). 
 
Sekretariát rovněž v rámci plánu činnosti upozornil na plnění dlouhodobých mezioborových 
projektů a pořádání akcí v rámci Týdne škol UNESCO a zmínil doporučení Ústředí UNESCO 
v Paříži, aby školy připomínaly významné mezinárodní dny OSN/UNESCO, (viz webové 
stránky OSN, UNESCO i ASPnet (OTA)).  
 
Sekretariát dále stručně informoval o reformě Sítě přidružených škol UNESCO. Ta nese nově 
název „UNESCO Associated Schools Network“, kdy bylo vypuštěno z původního názvu slovo 
„project“. V akronymu však nadále zůstává  ASPnet z důvodu zachování kontinuity. Pokud jde 
o systém řízení, základem zůstává vztah mezi mezinárodním koordinátorem, národním 
koordinátorem a přidruženými školami jako členy Sítě reprezentovanými školními 
koordinátory. Členství v Síti by mělo být založeno na dodržování kritéria minimálních 
požadavků, které by mělo mít zásadní dopad i na přijímání nových členů a obnovování 
členství. Pokud jde o aktivity a projekty, zásadní změnou prošly tematické okruhy, které jsou 
nyní jen tři: globální občanství a kultura míru a nenásilí, udržitelný rozvoj a udržitelný životní 
styl a mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví. Všechny 
přidružené školy by měly postupně přejít na plnění dlouhodobých mezioborových projektů 
dle nových témat.  
Dokumenty k reformě Sítě přidružených škol UNESCO byly zaslány e-mailem a jedná se o: 
Průvodce národního koordinátora, Nástroj Sítě pro elektronickou komunikaci (OTA) a 
Pravidla pro používání loga člena Sítě.  
 
Týden škol UNESCO pro školní rok 2018/2019:  
 
Valné shromáždění na návrh Koordinačního týmu schválilo návrhy témat pro projekty 
konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019:  
 
(1) Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel 
(2) Mezinárodní rok umírněnosti  
(3) Mezinárodní rok periodické soustavy prvků 
 
 
Tematické prezentace:  
 

 Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku - PhDr. Ilona Vojancová, Národní 
památkový ústav, Správa souboru lidových staveb Vysočina 

 Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků: aktuální trendy - prof. PhDr. 
Leoš Šatava, CSc., Ústav etnologie, Univerzita Karlova v Praze 

 Konflikty mezi velkými skupinami lidí a způsoby jejich řešení - doc. PhDr. Zdeněk 
Uherek, CSc., Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v 
Praze 

 Mezinárodní rok periodické soustavy prvků - RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D., Katedra 
učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - Mgr. Martina Lehmannová, Památník 
Lidice 

 
 
 



Prezentace škol:  
 
Jedním ze stěžejních bodů programu Valného shromáždění byla prezentace činnosti 
přidružených škol UNESCO se zaměřením na projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO 
v uplynulém školním roce, jehož tématy byly „Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport 
jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. Prezentace probíhala dvojím 
způsobem: (1) ústní prezentací v plénu a (2) prezentováním elektronických plakátů.  
 
Při výběru škol k ústní prezentaci byl Koordinační tým veden snahou o to, aby měla každá 
škola možnost v průběhu několika let prezentovat svoji činnost v plénu. Z vybraných 12 škol 
přednesly ústní prezentaci následující školy:  
 

 Gymnázium Kroměříž 

 ZŠ UNESCO Uherské Hradiště 

 SOŠ a SOU Hořovice 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 

 ZŠ Zachar Kroměříž 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov 

 Gymnázium Uherské Hradiště 

 ZŠ Předlice Ústí nad Labem 

 Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec 

 ZUŠ Pardubice Polabiny 

 VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl. 
 
Ostatní školy prezentovaly akce konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 
2017/2018 prostřednictvím plakátů, které měly nově digitální podobu, a které byly promítány 
ve smyčce v průběhu celého zasedání. 
 
Obrazová příloha:  
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Skrušná, Sekretariát České komise pro UNESCO 
Schválil: Ing. René Zelený, Sekretariát České komise pro UNESCO 
 


