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Zápis č. 2/2021 
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 

Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 20.10.2021 

_____________________________________________________ 
 

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO  

Přítomni:  

 

Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

 

Tereza Manová  

Ing. Marcela Basovníková Ph.D.   

Mgr. Petra Hrabovská  

 

Za pedagogické pracovníky: 

Ing. Eva Motyčková  

Mgr. Lenka Machová 

Mgr. Jiří Silný 

 

Za zřizovatele: 

Ing. Čestmír Bouda     

Ing. Jiří Durďák      

Ing. Petra Křiváčková  

   

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

p. Anita Jánošíková, ekonomka školy  

 

 

PROGRAM:  

 

1. Úvod, schválení programu 

2. Strategický plán rozvoje školy (2022-2027)  

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 - viz příloha 

4. Organizace školního roku 2021/2022, příprava školního roku 2022/2023 

5. Informace o projektech a rozvojových programech, akcích školy ve školním roce 

2021/2022 - zejm. probíhající a plánované mimoškolní akce (vzdělávací kempy, 

LVK, vodácký kurz, zahraniční výjezdy...) 

6. Organizace přípravných jazykových kurzů vedoucích k absolvování jazykových 

zkoušek, kroužky ve ŠD, ŠK 

7. Informace k plánované rekonstrukci školní kuchyně 
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8. Různé  

9. Usnesení 

10. Závěr a návrh termínu příštího jednání  

 

1. Úvod, schválení programu 

Předseda přivítal všechny přítomné a požádal je o schválení programu jednání školské 

rady. Školská rada souhlasila s navrženým programem. Materiály k projednání byly 

členům rozeslány elektronicky. Řediteli Mgr. Janu Vorbovi bylo předáno slovo. 

 

2. Strategický plán rozvoje školy (2022-2027)  

Školská rada vzala na vědomí Strategický plán rozvoje školy na období 2022-2027. 

Pilíře školy – škola v rámci UNESCO a Cambridgeská škola, vize školy zůstává – škola 

s jazykovým zaměřením.  

 

3.  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021- viz příloha 

Byla projednána a všemi přítomnými členy schválena Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2020/2021. Dokument je obsáhlý, obsahuje veškeré informace o škole, 

vzdělávacích programech školy, pracovnících školy, o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, výsledcích vzdělávání žáků, aktivitách školy, zapojení 

školy do rozvojových a mezinárodních programů, průběhu cambridgeských zkoušek, 

základních údajích o hospodaření školy. Výroční zpráva je zveřejněna na www školy. 

 

4. Organizace školního roku 2021/2022, příprava školního roku 2022/2023 

Škola má nyní celkem 674 žáků, 74 pracovníků, z toho 55 pedagogů, průměrný věk ped. 

prac. je 41 let, žáci  dojíždí ze 69 obcí, z UH je to více jak 50 %. Nyní má škola 26 tříd, 

na 2. stupni jsou v ročníku třídy  po 30 žácích,  max. kapacita školy cca 700 žáků/27 

tříd. Škola má nového psychologa. Příští rok by měla být otevřena nová 27. třída. 

 

5. Informace o projektech a rozvojových programech, akcích školy ve školním 

roce 2021/2022 - zejm. probíhající a plánované mimoškolní akce (vzdělávací 

kempy, LVK, vodácký kurz, zahraniční výjezdy...) 

Nyní se jezdí na vzdělávací kempy, nyní jsou na nich 9 ročníky, pak jedou 4. ročníky na 

školu v přírodě, zahraniční zájezdy byly omezeny, pokud budou na jaře výjezdy přes 

Erasmus, tak pojednou jen naočkovaní žáci. Po ČR škola jezdí, je zachována 

homogenita tříd v rámci ročníku.  Projekty jsou zveřejněny na www školy.  

 

6. Organizace přípravných jazykových kurzů vedoucích k absolvování 

jazykových zkoušek, kroužky ve ŠD, ŠK 

Nyní proběhlo předání certifikátů o absolvování jazyk. kursů v Redutě. Jazykové kurzy 

jsou oblíbené, naplněné,  je o ně velký zájem a je to do budoucna pro žáky důležité, aby 

uměli cizí jazyky.   
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7. Informace k plánované rekonstrukci školní kuchyně 

V příštím roce by měla proběhnout rekonstrukce školní kuchyně, proběhne nové  VŘ na 

projektovou dokumentaci. S tím, jak jdou nahoru ceny stavebního materiálu a zrychluje 

se tempo zdražování, dá se předpokládat i nárůst ceny investiční akce.   

 

8. Různé  

Karanténa tříd - pan ředitel sdělil informace k aktuální situaci na škole - od 21.10.2021 

nastupují do karantény třídy 6.A a 6.C - přecházejí na distanční výuku +  karanténa 4 

žáků ze 6.B. Naočkovaní žáci budou buď v 6.B  nebo doma na distanční výuce. 

Očkování do karantény nejdou. Administrativně je toto zajišťování velmi  náročné, 

KHS se dokládá spousta podkladů, trasuje se, apod.  

 

9. Usnesení 

 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 20.10.2021 č. 2/2021:   

Školská rada schvaluje: 

• Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

Školská rada bere na vědomí: 

• Strategický plán rozvoje školy 2022 – 2027 

• Informace k organizaci školního roku 2021/2022, přípravě školního roku 

2022/2023, informace o projektech a rozvojových programech, akcích školy ve 

školním roce 2021/2022, organizaci přípravných jazykových kurzů vedoucích k 

absolvování jazykových zkoušek, informaci k plánované rekonstrukci školní 

kuchyně 

• Uskutečnění příštího jednání školské rady  25.05.2022 v 15.30 h 

 

 

10. Závěr a návrh termínu příštího jednání  

Závěrem předseda poděkoval  všem přítomným a ukončil  jednání školské rady. 

• Další jednání se uskuteční ve středu 25.05.2022 v 15.30 h 

 

 

Uherské Hradiště dne 21.10.2021 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR 

 

Schválil: Mgr. Jiří Silný, předseda ŠR 


