
 
 
 
Záznam z 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v České republice 
 
Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v kongresovém sále Květné zahrady v Kroměříži uskutečnilo 
23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.  
 
Zasedání organizovala Základní škola U Sýpek v Kroměříži ve spolupráci s Městem Kroměříž, 
Sekretariátem České komise pro UNESCO a Základní školou Zachar v Kroměříži.  
 
Zasedání se zúčastnilo 81 zástupců 51 škol z celkového počtu 54 přidružených škol UNESCO 
v České republice (prezenční listina je přílohou tohoto záznamu).  
 
Zástupkyně Sekretariátu České komise pro UNESCO:  
 
Mgr. Radka Bordes, vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO,  
Mgr. Eva Anna Kafková, národní koordinátorka Sítě přidružených škol v ČR,  
Mgr. Ivana Skrušná, asistentka České komise pro UNESCO.  
 
Hosté:  
 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ministr školství mládeže a tělovýchovy a předseda České 
komise pro UNESCO,  
Mgr. Jaroslav Němec, starosta Města Kroměříž,  
Mgr. Edita Filadelfiová, generální tajemnice Slovenské komise pro UNESCO,  
Mgr. Natália Fillová, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO ve Slovenské 
republice.  
 
Přednášející:  
 
PhDr. Aleš Dvořák, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  
Mgr. Václav Voslář, tým Revolution train,  
MgA. Karolína Bulínová, Ph.D., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 
PhDr. Michail Odarčenko, CSc., Česká unie sportu.  
 
Úvodní vystoupení:  
 
V úvodu prvního dne zasedání vystoupila RNDr. Eva Šílová, ředitelka Základní školy U Sýpek 
v Kroměříži – hostitelské školy, a starosta Města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.  
 
V úvodu druhého dne zasedání vystoupil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO.  
 
Všichni hosté ocenili činnost přidružených škol UNESCO.  
 
 
 



Blok Sekretariátu České komise pro UNESCO:  
 
Sekretariát informoval o stavu členské základny Sítě přidružených škol UNESCO v České 
republice (celkový počet škol v Síti je 54), volbách do Koordinačního týmu na období 2017 až 
2020 (viz samostatná kapitola) a výroční zprávě za školní rok 2015/2016 s připomenutím 
termínu pro zaslání výroční zprávy za školní rok 2016/2017 do 31. prosince 2017 a 
respektování šablony uvedené v příloze č. 1 platného znění Charty.  
 
Sekretariát dále připomněl pravidla pro používání loga Sítě přidružených škol UNESCO 
v České republice a informoval o tom, že Česká komise pro UNESCO schválila jednorázové 
oprávnění používat toto logo ze strany všech certifikovaných přidružených škol UNESCO, 
které podepsaly Chartu.  
 
Sekretariát rovněž upozornil na webové stránky Sítě www.skoly-unesco.cz a webové stránky 
Sítě přidružených škol UNESCO www.aspnet.unesco.org. V této souvislosti požádal školy o 
zasílání důležitých aktualit a pravidelnou aktualizaci údajů o škole.  
 
Sekretariát také představil plán činnosti Sítě na školní rok 2017/2018. V této souvislosti 
vyzval všechny školy, aby jej do 31. prosince 2017 informovaly o tom, zda některá z nich nemá 
zájem pořádat 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České 
republice, které by se mělo konat na konci září 2018. Sekretariát rovněž v rámci plánu 
činnosti upozornil na důležité akce a projekty (včetně průběžného plnění mezioborového 
projektu a projektu v rámci Týdne škol UNESCO) i na stanovené termíny.  
 
Tematické prezentace:  
 

 Činnost Slovenské komise pro UNESCO - Mgr. Edita Filadelfiová, generální tajemnice 
Slovenské komise pro UNESCO; 

 Činnost Sítě přidružených škol UNESCO ve Slovenské republice – Mgr. Natália Fillová, 
národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO ve Slovenské republice; 

 Občanské vzdělávání – PhDr. Aleš Dvořák, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

 Projekt protidrogové prevence „Revolution train“ – Mgr. Václav Voslář; tým Revolution 
train; 

 Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby – MgA. Karolína Bulínová, Ph.D., 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.  

 
Týden škol UNESCO pro školní rok 2017/2018:  
 
Valné shromáždění na návrh Koordinačního týmu schválilo návrhy témat pro projekty 
konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2017/2018:  
 
(1) Osudové osmičky v našich dějinách, 
(2) Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru.  
 
Během zasedání proběhla prezentace PhDr. Michaila Odarčenka, CSc., konzultanta České 
unie sportu, na téma „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. 
Prezentace doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., z Historického ústavu Akademie věd ČR, na 
téma „Osudové osmičky v našich dějinách“ se vzhledem k nemoci přednášejícího 
neuskutečnila.  
 
Volby do Koordinačního týmu na období 2017 až 2020:  
 
Během zasedání se v souladu s čl. 6 Charty a Volebním řádem uskutečnily volby do 
Koordinačního týmu na období 2017 až 2018. V návaznosti na dvě výzvy s termínem do 15. 
května 2017 a 16. června 2017 podalo platnou přihlášku celkem 11 kandidátů. Sekretariát 

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


České komise pro UNESCO ustavil v souladu s čl. 2 odst. 2 Volebního řádu volební komisi, 
která dohlížela na průběh voleb. Volební protokol je přílohou tohoto záznamu. Členy 
koordinačního týmu Sítě přidružených škol v České republice na období 2017 až 2020 se stali 
následující zástupci přidružených škol (v abecedním pořadí): 
 
(1) Mgr. Lubor Černobila, Střední odborná škola v Luhačovicích, 
(2) Bc. Kateřina Hofmannová, DiS., Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve 
Valašském Meziříčí, 
(3) Mgr. Jana Hrušková, Základní škola Chýnov, okres Tábor, 
(4) Mgr. Vladan Chlumský, Základní škola a Mateřská škola v Brně - Chrlicích, 
(5) Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D., Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva 
vnitra v Praze 9 – Hrdlořezích, 
(6) RNDr. Hana Pokorná, Pražské humanitní gymnázium, 
(7) Mgr. Václav Pražák, Gymnázium Třeboň, 
(8) RNDr. Eva Šílová, Základní škola U Sýpek v Kroměříži, 
(9) Mgr. Petr Šimíček, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě, 
(10) Mgr. Hana Štefková, Základní škola Zachar v Kroměříži.  
 
Seminář k tématu přínosů členství v Síti přidružených škol UNESCO: 
 
Sekretariát České komise pro UNESCO uspořádal v návaznosti na žádost plenárního zasedání 
České komise pro UNESCO a v návaznosti na diskuse vedené na zasedáních Koordinačního 
týmu, odborných sekcí a Výkonného výboru České komise pro UNESCO neformální seminář 
k problematice přínosů členství v Síti přidružených škol UNESCO. Podkladem pro diskusi 
byly tři otázky: (1) Jaké jsou dle vašeho názoru přínosy členství v Síti přidružených škol 
UNESCO (pozitiva, negativa, očekávání)? (2) Co očekáváte ze strany organizací a institucí 
zastoupených v České komisi pro UNESCO, včetně Sekretariátu České komise pro UNESCO? 
(3) Máte zkušenosti s tím, jakou podporu mají zahraniční školy, se kterými spolupracujete a 
které jsou rovněž členy Sítě přidružených škol UNESCO, ze strany jejich domácích institucí a 
organizací? Sekretariát rovněž upozornil na různé akce (např. výtvarné soutěže), které jsou 
určeny jen pro přidružené školy UNESCO, což jim dává výhodu oproti „běžným“ školám. 
Sekretariát nemůže školy podporovat finančně, nicméně může zajistit různé aktivity, např. 
přednášky členů České komise pro UNESCO. Nabídkami již zareagovala Akademie věd ČR, 
členové České komise pro UNESCO v Sekci pro životní prostředí (časopis Ochrana přírody 
AOPK, přednášky z oblasti geologie, geoparků, udržitelného rozvoje, biosférických rezervací). 
Nabídky jsou publikovány na webových stránkách.  
 
Zástupci škol se shodli, že akce typu – výtvarná soutěž – nemají přidanou hodnotu, je jich 
mnoho, některé školy ani nevyučují výtvarnou výchovu, a proto nabídky nemohou využít, 
školy také potřebují mít informace dlouho dopředu a potřebují mít zpětnou vazbu, jak byla 
soutěž vyhodnocena. Školy potřebují mít pravidelný kontakt s národním koordinátorem, 
resp. Sekretariátem České komise pro UNESCO. Školy nemají potřebu využívat zvláštní 
webové stránky Sítě, protože mají své vlastní. Na webových stránkách by měl být odkaz na 
webové stránky škol. Školy potřebují něco systematického, např. tematické akce podle 
zaměření jednotlivých škol. Důležité je zachovat přidruženým školám UNESCO jakousi 
značku exkluzivity. Je třeba zlepšit spolupráci MŠMT s přidruženými školami UNESCO. 
Školy by také uvítaly větší publicitu, která by byla zaměřená na veřejnost, zejména pak rodiče, 
kteří by měli vědět, že jsou aktivity, jež škola pořádá, pro jejich děti prospěšné. Publicita by 
mohla být zajištěna např. videospotem, který by školy vytvořily prostřednictvím soutěže. 
Školy by rovněž uvítaly větší uznání ze strany České školní inspekce, jejíž zprávy jsou pro 
rodiče důležité. Velmi prospěšné by byly také metodiky týkající se aktuálních témat (např. 
migrace).  
 
 
 
 



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 tématem byl „Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj“. 
Prezentace probíhala dvojím způsobem: (1) ústní prezentací v plénu a (2) vystavením plakátu 
v plakátové galerii.  
 
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 15 škol 
přednesly ústní prezentaci následující školy:  
 

 Základní škola Lupáčova Praha 3, 

 Základní škola SNP Hradec Králové, 

 Základní škola Závodu Míru Pardubice, 

 Základní škola Křiby Zlín, 

 Základní škola a mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo, 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, 

 Gymnázium F. X. Šaldy Liberec, 

 Střední odborná škola Luhačovice, 

 Masarykovo gymnázium Plzeň, 

 Pražské humanitní gymnázium, 

 Gymnázium Příbram, 

 Gymnázium Uherské Hradiště. 
 
Ostatní školy byly požádány, aby Sekretariátu zaslaly scany plakátů vystavených v plakátové 
galerii, které budou archivovány a některé z nich využity jako obrazová příloha výroční 
zprávy.  
 
Obrazová příloha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Anna Kafková, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO 
v České republice 


