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Zápis č. 2/2022 
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 

Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 30.08.2022 

_____________________________________________________ 
 

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: 

Mgr. Lenka Machová 

Mgr. Jiří Silný 

Ing. Eva Motyčková 

 

Za zřizovatele: 

- 

   

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

p. Anita Jánošíková, ekonomka školy 

 

Omluveni: Ing. Petra Křiváčková, Ing. Čestmír Bouda, Ing. Jiří Durďák        

 

  

 

PROGRAM:  

 

 

1. Úvod, schválení programu 

 

2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ UNESCO zpracovaný podle RVP ZV – 8. 

verze platná od 1. září 2021 - Dodatky č. 1-3 pro šk. rok 2022/2023 

 

3. ŠKOLNÍ ŘÁD - účinnost od 01.09.2022 (změny vyznačeny) 

 

4. Aktualizované dokumenty 

Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2022 

Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2022 

Školní program proti šikaně a kyberšikaně od 01.09.2022 

Program poradenských služeb ZŠ UNESCO Uherské Hradiště od 01.09.2022 

Plán společného vzdělávání na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště od 01.09.2022 

 

5. Organizace školního roku 2022/2023, plánované akce, zahraniční výjezdy 
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6. Seznam mezinárodních, národních, krajských či městských projektů, rozvojových 

programů MŠMT a spoluprací ve šk. roce 2022/2023 

 

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

slavnostnímu předávání certifikátů 

 

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

 

9. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace, úsporná opatření. 

výsledná zpráva z kontrolního auditu zřizovatele 

 

10. Různé, diskuze 

 

11. Usnesení 

 

12. 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. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ UNESCO zpracovaný podle RVP ZV 

– 8. verze platná od 1. září 2021 - Dodatky č. 1-3 pro šk. rok 2022/2023 

Školská rada  schválila Dodatky č. 1 – 3  ŠVP ZŠ UNESCO pro školní rok 2022/2023. 

Součástí ŠVP je hodnocení žáků.  

 

3. ŠKOLNÍ ŘÁD - účinnost od 01.09.2022 (změny vyznačeny) 

Školská rada schválila Školní řád ZŠ UNESCO. 

 

4. Aktualizované dokumenty 

Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2022 

Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2022 

Školní program proti šikaně a kyberšikaně od 01.09.2022 

Program poradenských služeb ZŠ UNESCO Uherské Hradiště od 01.09.2022 

Plán společného vzdělávání na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště od 01.09.2022 
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5. Organizace školního roku 2022/2023, plánované akce, zahraniční výjezdy 

Škola má nyní celkem 674 žáků, 56 pedagogů, průměrný věk ped. prac. je 41  let, do 

školy dojíždí cca 40 % žáků z okolních obcí. Nyní má škola 26 tříd, na 2. stupni jsou v v 

ročníku třídy  po 30 žácích.  Škola vyučuje 5 cizích jazyků. 

 

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

rozvojových programů MŠMT a spoluprací ve šk. roce 2022/2023 

Připravují se školy v přírodě, zahraniční výlety: Mexiko, Španělsko, Itálie, Berlín, 

Vídeň, Velká Británie, další výjezdy v rámci projektu Erasmus. Projekty jsou 

zveřejněny na www školy.  

 

7. Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům a informačním 

schůzkám, slavnostnímu předávání certifikátů 

Zkoušky v loňském roce složilo cca 100 žáků, nyní je přihlášeno 140 žáků  a další se 

hlásí. 19.09.2022 proběhne slavnostní předání certifikátů o absolvování jazyk. kurzů v 

Klubu kultury Uherské Hradiště.  Jazykové kurzy jsou oblíbené, naplněné,  je o ně 

velký zájem.  

8. 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. 

 

9. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace, úsporná opatření,  

výsledná zpráva z kontrolního auditu zřizovatele 

Audit proveden zřizovatelem školy – bez pochybení. 

Od 01.07.2022 zvýšeny ceny za obědy,  od 01.09.2022  zvýšena úplata za kroužky a 

ŠD.  

 

10. Různé, diskuze 

Aktuální počet žáků-cizinců je 29 (7 žáků z Ukrajiny, 12 žáků z EU, 10 žáků z třetí 

země). 

Příprava projektu pro znevýhodněné děti, pro žáky nadané, kteří nemají finance na 

výlety či kurzy. 

Škola má tři vrátné. Jednoho na hlavní budově a dva na budově Hradební. 

Vánoční besídka 19.12.2022 v režii 1. stupně. 
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Ples SRPD při ZŠ UNESCO 17.03.2023. 

11. Usnesení 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 30.08.2022 č. 2/2022:   

Školská rada schvaluje:  

 ŠKOLNÍ ŘÁD - účinnost od 01.09.2022 

 Dodatky č. 1-3 ŠVP ZŠ UNESCO pro šk. rok 2022/2023 (součástí ŠVP je 

hodnocení žáků) 

Školská rada bere na vědomí: 

 Informace o aktualizovaných dokumentech – vnitřních řádech, plánech, apod., 

organizaci školního roku 2022/2023, plánovaných akcích, zahraničních 

výjezdech, mezinárodních, národních, krajských či městských projektech, 

rozvojových programech  MŠMT, o nabízených přípravných jazykových 

kurzech, zájmových útvarech ve školní družině, školním klubu, v rámci hlavní 

činnosti, o hospodaření školy a aktuální ekonomické činnosti organizace, o 

úsporných opatřeních a  o zprávě z kontrolního auditu zřizovatele.  

 Uskutečnění příštího jednání školské rady  v úterý 11.10.2022  v 15.30 h 

 

12. Závěr a návrh termínu příštího jednání 

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání školské rady. 

Další jednání se uskuteční v úterý 11.10.2022 v 15.30 h 

 

 

Uherské Hradiště dne 05.09.2022 

 

 

Zapsala: Tereza Manová  

 

Schválil: Mgr. Jiří Silný, předseda školské rady  


