Výroční zpráva o činnosti školy
v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v ČR
za školní rok 2018/2019
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Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského
náměstí 350, příspěvková organizace
Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště
+420 572 432 826
zsunesco@zsunesco.cz
Mgr. Jan Vorba
Mgr. Jiří Silný
silny@zsunesco.cz
1967

2. Charakteristika školy:
Základní škola UNESCO Uherské Hradiště je státní základní školou pro děti od 6 do 15
let.
Dlouhodobě patří ZŠ UNESCO svým počtem ţáků mezi největší školy z celkem 7
základních škol v Uherském Hradišti. V roce 1967 byla škola zařazena jako jedna ze tří
základních škol v ČSSR mezi přidruţené školy UNESCO a za svůj aktivní přístup ke
vzdělávání v oblastech míru, demokracie, lidských práv, udrţitelného rozvoje a kvality
ţivota byl škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České
republiky s účinností ke dni 15. června 1999 čestný název „Základní škola UNESCO“.
Škola se profiluje jako moderní centrum vzdělávání v našem regionu, kam denně dojíţdí
z okolí Uherského Hradiště více neţ 40% ţáků.
Školu 21. století vnímáme jako společenství plné vzájemné úcty, respektu a přátelství.
Naší prioritou je nejen kvalitní vzdělávání v oblasti cizích jazyků, ale klademe také důraz
na výchovu k pozitivním ţivotním hodnotám.
Dle našeho školního vzdělávacího programu se ţáci naší školy mohou jiţ od prvního
ročníku na 1. stupni intenzivně věnovat prvnímu cizímu jazyku – v 1. a 2. ročníku časová
dotace 2 hodiny týdně.
Od 3. ročníku ţáci pokračují ve výuce prvního cizího jazyka s časovou dotací 4 hodiny
týdně. Na základě současného zájmu ţáků a rodičů má prioritu anglický jazyk.
Dne 8. dubna 2015 podala naše škola přihlášku do mezinárodního programu Cambridge
English Schools a byla od 1. září 2015 zařazena mezi kandidátské školy této celosvětové
prestiţní sítě škol. Kandidatura byla tříletá a škola se při ní zavázala splnit řadu
podmínek, které úspěšně splnila a do programu byla přijata. Cambridge English Schools
je výjimečný a inovativní vzdělávací projekt, kterému daly vznik dvě instituce fungující
v rámci University of Cambridge: prestiţní vydavatelství Cambridge University Press a
zkouškový syndikát Cambridge English Language Assessment. Program Cambridge
English Schools nabízí komplexní systém výuky anglického jazyka, metodickou podporu
pro učitele, výukové a zkouškové materiály nejvyšší kvality. Program Cambridge English
Schools je organizován s cílem ukázat školám (vyučujícím anglického jazyka) moţnost,

jak nabídnout ţákům, jejich rodičům a zřizovatelům ucelený systém výuky angličtiny, a
dosáhnout tak mezinárodních standardů ve vyučování tohoto jazyka na základních
školách.
Od 6. ročníku na 2. stupni si pak žáci podle svého zájmu zvolí zaměření
jazykové, nebo přírodovědné.
Jazykové zaměření nabízí ţákům studium druhého cizího jazyka –francouzského,
německého, ruského nebo španělského, a to 3 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 4
hodiny týdně v 8. ročníku. Současně pokračuje studium prvního cizího jazyka v dotaci 3
hodiny týdně v 6. a 7. ročníku a 4 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku.
Výuka je doplněna o konverzace v cizích jazycích.
Přírodovědné zaměření představuje nabídku volitelných předmětů zaměřených na
přírodní vědy, přičemţ nosnými jsou Přírodovědný seminář a Matematicko-fyzikální
seminář. Hodinová dotace 1. cizího jazyka je stejná jako u jazykového zaměření.
Snažíme se být školou, která:
 vytváří školní prostředí se vzájemnou úctou a tolerancí,
 učí potřebě vzdělávat se a rozvíjet své vědomosti,
 vytváří moţnosti jazykového zaměření,
 umoţňuje integraci ţáků – se speciálními vzdělávacími potřebami, ţáků mimořádně
nadaných, ţáků s jinou státní příslušností podle jejich individuálních potřeb a
vzdělávacích plánů,
 nabízí sportovní a další zájmové aktivity,
 spolupracuje se zahraničními školami, pořádá zahraniční i tuzemské poznávací
exkurze,
 podporuje práci ţákovského parlamentu,
 podporuje projekty v rámci přidruţených škol UNESCO.

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
 přednáška Holocaust a neonacismus
 projekce filmu Dunkerk pro ţáky 8.-9. tříd
 setkání s pamětníky totalitních reţimů
 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
 práce s výstavou: Josef Toufar
 exkurze do Terezína a Lidic
 exkurze do Památníku v Hrabyni a Darkovičky
 exkurze do koncentračního tábora Osvětim
 výtvarná a fotografická soutěţ „Dojmy z Osvětimi“
 Den válečných veteránů - beseda, projektové vyučování, zakoupení 135 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:
- Projektové dny – projektová výuka zaměřená na vyhledání informací a tvorbu posterů
věnovaných jak jazykům původních obyvatel, tak periodické soustavě prvků
- Badatelská výuka – jednodenní projektový den pro ţáky 2. stupně zaměřený na
zábavnou výuku chemie pomocí chemických pokusů
- zájezdy 1. a 2. stupně do Vida! science centra Brno
- Den cizích jazyků – celoškolní projektový den
7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO:
Škola se v uplynulém období nezúčastnila soutěţí ASPnet UNESCO.

8. Spolupráce se zahraničními partnery:







Cambridge English Schools
Projekt Erasmus+ Connected through the languages
Projekt Erasmus+ School is Cool but IT Rules
Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network
Projekt Po stopách histórie Mesta Skalica
zahraniční jazykové a poznávací výjezdy podle jazykového zaměření - Anglie, Francie,
Španělsko, SRN, Rakousko

9. 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
Stopy totality
Člověk v tísni
ČNB
Ústavem pro studium totalitních reţimů
Mestská kniţnica Skalica

10. 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.

11. 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 12.11.2019
Vypracoval: Mgr. Jiří Silný
Schválil: Mgr. Jan Vorba.

