
Výroční zpráva o činnosti školy  
v rámci  Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

za školní rok 2019/2020 
 
1. Kontaktní údaje: 
 
Název školy: Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského 

náměstí 350, příspěvková organizace 
Adresa: Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště 
Telefon: +420 572 432 826 
E-mail: zsunesco@zsunesco.cz 
Jméno ředitele: Mgr. Jan Vorba 
Jméno školního koordinátora: Mgr. Jiří Silný 
E-mail školního koordinátora: silny@zsunesco.cz 
Datum počátku členství v Síti: 1967 
 
 
2. Charakteristika školy: 
 
 

Základní škola UNESCO Uherské Hradiště je státní základní školou pro děti od 6 do 15 let 

a dlouhodobě patří ZŠ UNESCO svým počtem ţáků mezi největší školy z celkem 7 

základních škol v Uherském Hradišti.  
 

Škola na Komenského náměstí byla postavena v letech 1912 aţ 1913. Stavba byla 

dokončena 12.09.1913 a první školní rok byl zahájen 16.09.1913. V budově byly umístěny 

dvě obecné školy (dívčí a chlapecká) a stejně tak dívčí a chlapecká měšťanská škola. 

V průběhu 2. světové války byla škola pro vyučování uzavřena. Svoji činnost opět zahájila v 

květnu 1945 jako měšťanská škola. Ve školním roce 1953–1954 byla škola sloučena s 

gymnáziem v jedenáctiletou střední školu, krátkou dobu byla škola vedena jako dvanáctiletá 

střední škola. 

Od 1. 9. 1963 se škola dělila na 1. Základní devítiletou školu s rozšířenou výukou cizích 

jazyků a na 2. Základní devítiletou školu. 
 

V roce 1967 byla škola zařazena jako jedna ze tří základních škol v ČSSR mezi přidruţené 

školy UNESCO. Za svůj aktivní přístup ke vzdělávání, v oblastech míru, demokracie, lidských 

práv, udrţitelného rozvoje a kvality ţivota byl naší základní škole propůjčen Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky s účinností ke dni 15. června 1999 čestný 

název „Základní škola UNESCO“. 
 

Od roku 2018 je škola zařazena po tříleté úspěšné kandidatuře do mezinárodního programu 

Cambridge English Schools. 
 

V rámci hlavní činnosti nadstandardně nabízíme svým ţákům po vyučování přípravné 

jazykové kurzy na sloţení mezinárodních zkoušek: 

- z anglického jazyka (Cambridge Young Learners English Tests) 

- ze španělského jazyka (Diplomas de español – DELE) 

- z německého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD) 

- z francouzského jazyka (Diplôme d’études en langue française – DELF) 

- z ruského jazyka (The Test of Russian as a Foreign Language – Тестирование по 

русскому языку как иностранному – TORFL/ТРКИ) 
  
Kaţdoročně otevíráme desítky skupin přípravných kurzů k těmto zkouškám, v případě 

anglického jazyka také hodiny konverzace s rodilým mluvčím. 
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Počet žáků: 649 
Počet učitelů: 44 
 
 
3. Zvolená prioritní témata: 

 celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí ▪ 

 udrţitelný rozvoj a udrţitelný ţivotní styl ▪ 

 mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví ▪ 
 
 
4. Název dlouhodobého  mezioborového projektu: 
 

Projekt jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 
 

 
5. Plnění dlouhodobého  mezioborového projektu  v příslušném školním roce 
(tzv. projektové aktivity):  

 
 

Dlouhodobý projekt v rámci ASPnet UNESCO je jiţ 13 let plněn formou pravidelně se 
opakujících dílčích projektů v rámci mezipředmětových vazeb. Projekt byl započat v roce 
2005. Jsou vyuţívány dokumentární a hrané filmy, a také jsou organizovány exkurze a 
besedy s pamětníky. V rámci projektu probíhá spolupráce s Ústavem pro studium 
totalitních reţimů. 
 
Vybrané aktivity projektu: 

 zapojení ţáků v projektu Z místa, kde ţijeme 

 instalace informační nástěnky ke Dni obětí holocaustu a zločinů proti lidskosti 

 projekce ukázek z filmu Síla lidskosti  

 Beseda ţáků devátých tříd s válečným veteránem-navigátorem 311. perutě RAF 

 exkurze do bývalé věznice v Uherském Hradišti  

 účast našich ţáků v soutěţích, které se zabývají obdobím totality... (Osudové 
osmičky našich dějin, Muzeum v krabičce, Lidice pro 21. století, Dojmy z Osvětimi) 

 pátrání našich ţáků po osudech svých předků 

 projekt Po stopách totalitních reţimů 20. století 

 projekt Dcery 50. Let 

 Den památky obětí proti holocaustu a obětí proti lidskosti na ZŠ Unesco 

 práce s výstavou Vítej, republiko na ZŠ UNESCO 

 exkurze do Terezína a Lidic  

 exkurze do Poslanecké sněmovny a Národního muzea na výstavu Sametová 
revoluce 

 setkání s pamětníky totalitních reţimů  

 Den válečných veteránů - beseda, projektové vyučování, zakoupení vlčích máků z 
vlasteneckého obchodu Česká trikolora 

 Příprava občanů k obraně státu (POKOS) - realizace ve spolupráci s Armádou 
České republiky 

 
 
 
 



6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 
 
 

30. výročí Sametové revoluce 

- školní soutěţ „Sametová revoluce“ 

- projektový den 1. Stupně 

- exkurze ţáků 9. tříd do Poslanecké sněmovny a Národního muzea na výstavu 

Sametová revoluce 

- výukový program ţáků 2. stupně „Sametová revoluce“ ve spolupráci se Slováckým 

muzeem 

- distanční projekt „Má vlast“ ţáků 2. ročníku 

 

350. výročí úmrtí J. A. Komenského 

- zájezdy 6. tříd do muzea J. A. Komenského v Přerově 

- projektový den ţáků 8. a 9. ročníku 

Mezinárodní rok zdraví rostlin 

- zbudování školní zahrádky „U moudré sovy“ 

 

 
 
7. Mezinárodní dny OSN slavené na škole (Mezinárodní den žen, lidských práv, 
Země, studentů, apod.) v příslušném školním roce: 
 
 

Informace o mezinárodních dnech OSN jsou na naší škole předávány jak relacemi školního 

rozhlasu, tak zástupci Školního parlamentu a jednotlivými pedagogickými pracovníky ve 

třídách prvního i druhého stupně. Mezi tyto dny patří např.: 

 

 Mezinárodní den památky obětí holocaustu 

 Mezinárodní den ţen 

 Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 

 Světový den vody 

 Den Země 

 Den anglického jazyka 

 Mezinárodní den rodiny 

 Světový den kulturní rozmanitosti 

 Mezinárodní den biologické rozmanitosti 

 Mezinárodní den původního obyvatelstva 

 Světový den dětí 

 Mezinárodní den lidských práv 
 

 
 

8. Účast v soutěžích/projektech určených přidruženým školám UNESCO 
v příslušném školním roce: 
 

 

 Projekt Erasmus+ Connected with the languages 

 Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules 

 Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network 
 



9. Společné otázky k aktivitám 5-8 (odpovědi na tyto otázky je možné také 
zahrnout přímo do odpovědí u jednotlivých aktivit výše): 

 
9.1 Do aktivit je obvykle zapojeno: 

 Několik studentů (např. v rámci školních klubů, apod.) ▪ 

 Několik tříd  ▪ 

 Celá škola (studenti i učitelé)  ▪ 

 Celá škola včetně rodičů  ▪ 

 Celá místní komunita (nevládní organizace, místní organizace, atd.)  ▪ 

 
9.2 Aktivity jsou převážně: 

 Mimoškolní (nepovinné)  □ 

 Součást výuky  □ 

 Kombinace výše uvedeného  ▪ 

 
9.3 Případné komentáře: 

 
 

V bodu 9.1 nelze jednoznačně vybrat jednu odpověď, jelikoţ naše škola realizuje projekty jak 

pro menší skupiny ţáků, tak například celoškolní projekty nebo projekty, do kterých jsou 

zapojeny také rodiny ţáků či různé místní organizace (např. Slovácké muzeum, Slovácké 

divadlo, Charita, apod.). 

 

 
10. Užití loga člena Sítě, příp. zveřejnění informací o členství v Síti (v prostorách 
školy, na webových stránkách,…): 
 
 
Členské logo a informace o členství v Síti přidruţených škol UNESCO můţe široká 
veřejnost najít jak na webových stránkách školy, tak na nástěnkách ve vnitřních prostorách 
školy. Informace o dění v Síti přidruţených škol jsou dále také zveřejňovány na školním 
facebookovém účtu. 
 
 
 

11. Spolupráce se zahraničními partnery: 
 
 

 Cambridge English Schools  

 Projekt Erasmus+ Connected with the languages 

 Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules 

 Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network 

 pravidelné zahraniční jazykové a poznávací výjezdy podle jazykového zaměření - 
Anglie, Francie, Španělsko, SRN, Rakousko – díky epidemiologickým opatřením 
tento školní rok neuskutečněno 

 



12. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a 
samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 
 

 

 Slovácké muzeum UH 

 Slovácké divadlo UH 

 Knihovna BBB UH 

 MIC UH 

 MKUH 

 Městský parlament UH 

 Uherské Hradiště – Srdce Slovácka 

 Městský úřad UH 

 Krajský úřad 

 Centrum sv. Sáry 

 Ţabka – Centrum ekologické výchovy 

 Cambridge English Schools 

 Fraus – partnerské škola 

 Národní ústav pro vzdělávání 

 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

 Stopy totality 

 Ústav pro studium totalitních reţimů 

 Člověk v tísni 

 ČNB 

 POKOS – spolupráce s Armádou České republiky 

 Nezisková organizace PRESAFE 
 

 
 
13. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 
 
 
Účast naší školy v ASPnet projektech dlouhodobě přináší našim ţákům, učitelům i široké 
veřejnosti povědomí o svobodné demokratické společnosti, o multikulturním pohledu na 
svět a na lidskou společnost a má jednoznačně pozitivní dopad. 
 
 
 
14. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 
 
Nadále pokračovat v dosavadních aktivitách a projektech, naplňovat cíle a myšlenky ASPnet 
UNESCO v souladu s Chartou sítě přidruţených škol UNESCO v České republice. 
Spolupracovat s Českou komisí pro UNESCO, partnerskými institucemi a školami ASPnet 
UNESCO v České republice i v zahraničí. 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 10. 11. 2020 
 
Vypracoval: Mgr. Jiří Silný 
 
Schválil: Mgr. Jan Vorba 


