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Zápis č. 3/2022 
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 

Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 11.10.2022 

_____________________________________________________ 
 

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:,  

Ing. Čestmír Bouda 

Ing. Petra Křiváčková  

   

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

p. Anita Jánošíková, ekonomka školy 

 

Omluveni: Ing. Jiří Durďák   

 

 

  

 

PROGRAM:  

 

 

1. Úvod, schválení programu 

2. Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

3. Různé, diskuze 

4. Usnesení 

5. 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. 
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2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

Byla projednána a všemi přítomnými členy schválena Výroční zpráva o činnosti 

školy za školní rok 2021/2022. Struktura výr. zprávy je zpracována  dle 

novelizované vyhlášky č. 15/2004 Sb. Dokument obsahuje informace o škole,  

vzdělávacích programech školy, pracovnících školy, o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků,  výsledcích vzdělávání žáků, aktivitách školy, 

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

školy. 

 

3. Různé, diskuze 

Mezi žáky se začala objevovat nová nebezpečná látka - tzv. Kratom. Jedná se o 

"dětskou" drogu, přírodní látku, která je volně dostupná v určitých obchodech a 

automatech (jeden takový automat se nachází i v pasáži Slunce). Účinky této 

látky jsou stimulující, v závislosti na užitém množství může být i sedativní. Při 

pravidelném užívání vyvolává závislost a při vysazení se následně objevují 

fyzické i psychické abstinenční příznaky. Držení, užívání či případná distribuce 

návykových látek na půdě školy jsou vždy pokládány za velmi hrubé porušení 

školního řádu. Rodiče byli informováni prostřednictvím elek. žákovských 

knížek. Záležitost se řeší i na půdě zřizovatele, ale zde jsou pravomoci omezené.   

Rekonstrukce školní jídelny  pravděpodobně proběhne v roce 2023. Projektová 

dokumentace je připravena.  

 

4. Usnesení 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne  11.10.2022 č. 3/2022:   

Školská rada schvaluje:  

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022. 

Školská rada bere na vědomí: 

• Uskutečnění příštího jednání školské rady  dne 17.05.2022 v 15.30 h v budově 

školy  

 

5. Závěr a návrh termínu příštího jednání 

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání školské rady. 

Další jednání se uskuteční 17.05.2023 v  15.30 h 

 

Uherské Hradiště dne 12.10.2022 

 

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková  

 

Schválil: Mgr. Jiří Silný, předseda školské rady  


