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Zápis č. 1/2021 
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 

Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 25.08.2021 

_____________________________________________________ 
 

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO  

Přítomni:  

 

Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

 

Tereza Manová  

Ing. Marcela Basovníková Ph.D.  omluvena 

Mgr. Petra Hrabovská  

 

Za pedagogické pracovníky: 

Ing. Eva Motyčková  

Mgr. Lenka Machová 

Mgr. Jiří Silný 

 

Za zřizovatele: 

Ing. Čestmír Bouda   omluven  

Ing. Jiří Durďák      

Ing. Petra Křiváčková  

   

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

p. Anita Jánošíková, ekonomka školy  

 

 

PROGRAM:  

 

1. Úvod, schválení programu 

2. Určení zapisovatele 

3. Schválení jednacího řádu 

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

5. Způsob informování pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých 

žáků o činnosti školské rady  

6. ŠVP ZŠ UNESCO zpracovaný podle RVP ZV (včetně Dodatku 1,2,3) – nová 8. 

vezre od 1. 9. 2021 

7. Školní řád od 1. 9. 2021  
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8. Distanční výuka ve šk. roce 2021/2022 (hodnocení) a příprava školy na její další 

případnou realizaci 

9. Organizace školního roku 2021/2022, plánované akce, učiněná protiepidemická 

opatření, postupy školy při mimořádných situacích 

10. Seznam mezinárodních, národních, krajských či městských projektů, rozvojových 

programů MŠMT a spoluprací ve šk.roce 2021/2022 

11. Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům a informačním schůzkám, 

slavnostnímu předávání certifikátů  

12. Zájmové útvary ve školní družině, školním klubu, v rámci hlavní činnosti a projektů 

13. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace se zřetelem na 

pandemii Covid-19, způsob finančního vypořádání příp. zrušených akcí 

14. Usnesení 

15. Závěr a návrh termínu příštího jednání  

 

1. Úvod 

Mgr. Jan Vorba, ředitel ZŠ přivítal všechny přítomné. Rada města Uherské Hradiště dne 

23.06.2021 usnesením č. 995/67/RM/20217 vzala na vědomí výsledky voleb do školské 

rady ZŠ UNESCO za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky a 

jmenovala na nové funkční období od 12.7.2021 do 11.7.2024 členy školských rad za 

zřizovatele. 

Pan ředitel požádal o schválení programu jednání školské rady.  

Školská rada souhlasila s navrženým programem. 

 

 

2. Určení zapisovatele 

Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Křiváčková. Hlasováním byl návrh 

jednohlasně přijat.  

 

3. Schválení jednacího řádu 

Mgr. Jan Vorba předložil školské radě návrh Jednacího řádu. Jednací řád je doplněn o 

možnost jednání školské rady on – line. Jednací řád byl jednomyslně schválen. 

 

 

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

Mgr. Jiří Silný byl navržen na předsedu školské rady, Mgr. Lenka Machová na 

místopředsedkyni školské rady. Proběhlo hlasování – všemi členy byl jednomyslně 

schválen předsedou školské rady Mgr. Jiří Silný a místopředsedkyní Mgr. Lenka 

Machová.  

 

  

 

 



 3 

 

5. Způsob informování pedagogických pracovníků a zákonných zástupců 

nezletilých žáků o činnosti školské rady  

Pedagogičtí pracovníci jsou informováni pravidelně na pedagogické radě, zákonní 

zástupci pomocí webových stránek školy, na schůzkách SRPD.  

6. ŠVP ZŠ UNESCO zpracovaný podle RVP ZV (včetně Dodatku 1,2,3) – nová 

8. verze od 1. 9. 2021  

Byl zaslán všem členům v předstihu elektronicky, součástí ŠVP je i hodnocení žáků, 

proto jej bude ŠR schvalovat, nikoli brát na vědomí. Změny:  

a) předmět informatika po 1 hodině 4.-9. roč. 

 

minus 1 hod přírodovědy 4. roč., minus 1 hod. dějepisu 6. roč., minus 1 hod. výtvarné 

výchovy 7. roč., minus 1 hod. dalšího cizího jazyka (jazykové zaměření) či 1 hod. 

matematicko-fyzikální seminář (přírodovědné zaměření) 8. roč.,  

v 5. a 9. roč. již informatiku po 1 hod. vyučují 

 

b) ČJ a M – posílení dotace o 1 hod. v 9. roč. na celkových 5 hodin 

minus 1 hod. chemie 9. roč., minus 1 hod. cizího jazyka 9. roč. 

 

c) přesun 1 hodiny fyziky z 8. roč. do 6. roč. 

- výhoda úbytku jednoho odpoledního vyučování v 8. roč. 

 

Původní povinná čas. dotace na 2. st.: 29 + 30 + 32 + 31 = celkem 122 hodin 

Nová povinná časová dotace na 2. st.: 30 + 30 + 31 + 31 = celkem 122 hodin 

 

d) drobné změny ve volitelných předmětech přírodovědného zaměření 

- předmět technika 1 hod. v 6. a 7. roč. (místo cvičení z informatiky) 

- minus 1 hod. přírodovědný seminář; plus 1 hod. laboratorní seminář 6. roč. 

 

Hlavní předměty zůstaly stejné, tam nejsou žádné změny, naopak přírodopis, zeměpis, 

chemie atd., tam došlo k úpravám, část učiva byla vypuštěna.  

 

7. Školní řád od 1. 9. 2021  

- včleněn dodatek o distanční výuce  

 

8. Distanční výuka ve šk. roce 2021/2022 (hodnocení) a příprava školy na její 

další případnou realizaci 

Škola je připravena, v případě potřeby, kdyby se opakovala situace z loňského školního 

roku. Není asi pravděpodobné, že by byla uzavřena celá škola, ale je možné, že může na 

distanční výuku přejít nějaká třída, kde by byla karanténa. Výpočetní techniku vč. 

připojení na net k zapůjčení pro žáky škola má.  

9. Organizace školního roku 2021/2022, plánované akce, učiněná 

protiepidemická opatření, postupy školy při mimořádných situacích 
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Aktuální počet žáků 673, na 2. stupni mají ve všech ročnících 90 žáků (kromě 9. 

ročníku – tam 88 žáků). Rozvrhy jsou k dispozici na netu od 1. 8. 2021, současně 

jsou udělány i rozvrhy jazykových kurzů. Škola má připraveno doučování žáků, dle 

metodiky MŠMT do 12/2021. V rámci ORP bude (z pověření krajského úřadu) 

připravovat i výuku cizinců.  

10. Seznam mezinárodních, národních, krajských či městských projektů, 

rozvojových programů MŠMT a spoluprací ve šk.roce 2021/2022 

- zveřejněn na www 

11. Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům a informačním 

schůzkám, slavnostnímu předávání certifikátů  

Třídní schůzky – 7. 9. 2021, po jejich ukončení se uskuteční k přípravným 

jazykovým kurzům pro nové zájemce informační setkání ve školní tělocvičně. 

Slavnostní předání certifikátů - 20. 9. 2021, Reduta 

12. Zájmové útvary ve školní družině, školním klubu, v rámci hlavní činnosti a 

projektů 

Kroužky budou organizovány v rámci ročníku, příprava pro 9. roč. – kroužek 

matematiky, ČJ, taneční. Další kroužky z projektů – např. se zaměřením na 

informatiku. Na 1. stupni budou začleněny do školní družiny.  

13. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace se zřetelem na 

pandemii Covid-19, způsob finančního vypořádání příp. zrušených akcí 

Přes prázdniny udělali spoustu oprav, v budově na ul. Hradební udělali novou třídu 

pro 1. ročník, zakoupili nové skříňky. Příští rok v létě by mělo dojít k rekonstrukci 

školní kuchyně. Veškeré opatření v rámci epidemické situace zasáhly do 

ekonomické činnosti školy, zejména do doplňkové činnosti, byly zrušeny plánované 

akce, vráceny prostředky za neuskutečněné akce, úplaty ve ŠD.  

 

14. Usnesení 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 25.08.2021 č. 1/2021:   

Školská rada schvaluje: 

• Ustanovení zapisovatelky – Ing. Petra Křiváčková 

• Jednací řád 

• Zvolení předsedy - Mgr. Jiří Silný, místopředsedkyně - Mgr. Lenka Machová  

• ŠVP ZŠ UNESCO zpracovaný podle RVP ZV (včetně Dodatku 1,2,3) – nová 

8. verze od 1. 9. 2021 (součástí je hodnocení) 

• Školní řád k 1. 9. 2021 

Školská rada bere na vědomí: 

• Informace ke způsobu informování pedag. prac., zákonných zástupců o činnosti 

školské rady, o přípravě školy na příp. dist. výuku, k org. školního roku, akcím, 

protiepidemickým opatřením, k přípravným jazyk. kurzům, tříd. schůzkám, 
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slavnostnímu předání certifikátů, kroužkům, hospodaření školy, ekonom. situaci 

školy, opravám atd. 

• Uskutečnění příštího jednání školské rady 20.10.2021 v 15.30 h 

15. Závěr a návrh termínu příštího jednání  

Závěrem ředitel školy poděkoval všem přítomným a ukončil 1. jednání školské rady. 

Další jednání se uskuteční 20.10.2021 v 15.30 h. 

 

 

 

Uherské Hradiště dne 31.08.2021 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR 

 

Schválil: Mgr. Jiří Silný, předseda ŠR 


