
Zápis č. 1/2020
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 
Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 26. 08. 2020

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO
Přítomni:
za zákonné zástupce nezletilých žáků;
Mgr. Jana Majzlíková

za pedagogické pracovníky:
Mgr. Dagmar Janásová 
Mgr. Lenka Machová 
Mgr. Jin Silný

za zřizovatele:
Ing. Zdeněk Procházka 
Ing. Petra Křiváčková

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

Omluveni: Mgr. Tereza Grufíková, p. Gabriela Píšťková, Ing. Jiří Durďák

PROGRAM:

1. Úvod, schválení programu
2. ŠVP ZŠ - tři dodatky pro tento šk. rok

Dodatek č. 1 - Seznam projektů a rozvojových programů pro školní rok 
2020/2021
Dodatek ě. 2 - Dlouhodobé projekty (bližší popis)
Dodatek ě. 3 - Mezinárodní spolupráce (bližší popis)

3. Školní řád
4. Inspekční zpráva CŠI
5. Školní program proti šikaně a kyberšikaně
6. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace se zřetelem na 

pandemii Covid-19, zrušení naplánovaných akcí a způsob finančního 
vypořádání

7. Distanční výuka na jaře 2020 (hodnocení) a příprava školy na její další 
případnou realizaci

8. Organizace školního roku 2020/2021, plánované akce, učiněná preventivní 
hygienická opatření, postupy školy při mimořádných situacích (v souladu s 
manuálem MŠMT)

9. Seznam projektů a rozvojových programů pro školní rok 2020/2021
10. Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům a informačním 

schůzkám
11. Kroužky ve ŠD, ŠK a HČ



12. Různé
13. Usnesení
14. Závěr

1. Úvod, schválení programu
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a požádala 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. Školní vzdělávací program ZS
K 01.09.2020 byl vydán aktualizovaný Školní vzdělávací program ZŠ UNESCO 
zpracovaný podle RVP ZV. Byla provedena aktualizace stávajícího ŠVP, 
zakomponovány drobné změny. Součástí ŠVP jsou dodatky pro šk. rok 2020/2021:

Dodatek č. 1 - Seznam projektů a rozvojových programů pro školní rok 
2020/2021
Dodatek č. 2 - Dlouhodobé projekty 
Dodatek č. 3 - Mezinárodní spolupráce

3. Školní řád
Školská rada projednala a schválila aktualizované znění školního řádu - účinnost od 
01.09.2020. Doplnění se týká drobných doporučení ČŠI. Elektronická žákovská knížka 
bude již od 1. třídy. Když bude zákonný zástupce chtít z vážných důvodů papírovou 
ZK, tak si požádá. Centrálně budou tedy informace zasílány všem rodičům 
elektronicky.
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4. Inspekční zpráva CSI a protokol o kontrole
ČŠI - Inspekční zpráva - Čj. ČŠIZ-80/20-Z; Protokol o kontrole Čj. ČŠIZ-81/20-Z 
Po 6 letech hloubková kontrola ČŠI, kontrola probíhala týden, vše bez závad.

5. Školní program proti šikaně a kyberšikaně
Škola jej aktualizovala k 01.09.2020.

6. Hospodaření školy a aktuální ekonomická činnost organizace se zřetelem na 
pandemii Covid-19, zrušení naplánovaných akcí a způsob finančního 
vypořádání

Bylo zrušeno hodně akcí - akce v rámci projektu ERASMUS, školy v přírodě, úplata 
za školní družinu, aj. - byly vráceny fmančni prostředky - dopad na hospodaření v 
hlavní činnosti, ve vedlejší činnosti je hospodaření ovlivněno zrušením pronájmů, 
činností školní jídelny. Částečně se podařilo hospodaření v DČ ovlivnit tím, že přes 
prázdniny školní jídelna vařila pro cizí strávníky, proběhla LFŠ.

7. Distanční výuka na jaře 2020 (hodnocení) a příprava školy na Její další 
případnou realizací

Distanční výuka probíhala přes elektronický server Moodle - proběhla nyní jeho 
aktualizace. Distanční výuka v rámci daných možností a okolností byla dobře



zvládnuta. Problémy vznikaly zejména se špatným připojením k internetu. Známkování 
na konci školního roku 2019/2020 - všem bylo „přilepšeno“. Náročná byla příprava 
žáků na přijímací zkoušky na střední školy, všichni žáci se na školy dostali. Byl zrušen 
ples, což nebylo vůbec jednoduché, žáci měli již zamluvené šaty z půjčovny, SRPD již 
mělo vše zajištěno organizačně.
Pro školní rok 2020/2021 je škola připravena na případnou distanění výuku, škola 
dostane finanční prostředky z rozpočtu MŠMT na počítačové vybavení. V případě 
distanční výuky pak škola může půjčit notebooky žákům, kteří by je potřebovali. 
[Problémem ale může být, pokud nebude mít žák možnost připojení k internetu.

8. Organizace školního roku 2020/2021, plánované akce, učiněná preventivní 
hygienická opatření, postupy školy při mimořádných situacích (v souladu s 
manuálem MŠMT)

Příprava nového školního roku je pro školu velmi důležitá a také její organizace byla 
náročná vzhledem k vydaným doporučením ze strany MŠMT, MZ a KHS. Škola se 
snaží dodržet všechny doporučení, ale je to někdy dosti obtížné, komplikované 
i finančně nákladné. Zahájení školního roku 01.09.2020 proběhne - žáci budou ve 
třídách, spoleěné zahájení bylo zrušeno. Aktivity - kroužky, ŠD, mimoškolní akce - 
budou probíhat v rámci ročníku. Platí zákaz vstupu rodičům do školy, žáci jsou poučeni 
o dodržování hyg. opatření.
Na 2. st. se v 6. roč. pro nezájem neotevřel druhý cizí jazyk - francouzština, velký zájem 
byl španělštinu, proto budou otevřeny dvě skupiny.

9. SEZNAM PROJEKTŮ A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2020/2021

Mgr. Jan Vorba informoval přítomné členy školské rady o úspěšné realizaci několika 
rozvojových programů MŠMT i dalších projektů, např.; projekty Erasmus+, Šablony, 
Edison. Podařilo se získat finanční prostředky ze ZK na vybavení dílen, na projekt „|Po 
stopách totalitních režimů, aj. Přehled projektů a rozvojových programů na školní rok 
2020/2021 je na www školy.

10. Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům a informačním 
schůzkám

Přípravné kurzy budou probíhat v rámci ročníku, informační schůzky 8. 9. 2020 za 
dodržení hyg. podmínek. V loňském roce neproběhly žádné zkoušky, proto počítá škola 
s vyšším zájmem v novém školním roce.

11. Kroužky ve SD, SK a HC

Nabídka kroužků je na webu školy, z důvodu doporučení MŠMT v návaznosti na hyg. 
opatření byly některé kroužky zrušeny, některé zůstaly a budou probíhat v rámci 
roěníků. 9. ročníky budou mít přípravné kroužky na přijímací zkoušky, taneční 
kroužek.



12. Různé
Proběhla diskuze k aktuálním hyg. doporučením ze strany MŠMT, přípravě nového 
školního roku, opatřením, které škola učinila před zahájením školního roku, organizaci 
nového školního roku, k problémům, které se vyskytly v průběhu distanční výuky, k 
hospodaření školy za 1. pol. 2020.

13. Usnesení

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 26.08.2020 č. 1/2020:

Školská rada schvaluje:
• ŠVP (součástí je hodnocení žáků) a školní řád k Ol.09.2020

Školská rada bere na vědomí:
• Informaci o aktualizaci - školního programu proti šikaně a kyberšikaně
• Informace o hospodaření školy a aktuální ekonomické činnosti organizace se 

zřetelem na pandemii Covid-19, zrušení naplánovaných akcí a způsobu 
finančního vypořádání

• Informace k distanční výuce na jaře 2020 (hodnocení) a přípravě školy na její 
další případnou realizaci

• Informace k organizaci školního roku 2020/2021, plánovaným akcím, učiněným 
preventivním hygienickým opatřením, postupu školy při mimořádných situacích 
(v souladu s manuálem MŠMT)

• Seznam projektů a programů pro školní rok 2020/2021
• Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům a informačním 

schůzkám, kroužkům ve ŠD, ŠK
• Uskutečnění příštího jednání školské rady 4.11.2020 ve 14:30 h

14. Závěr

Závěrem předsedkyně i ředitel školy poděkovali všem přítomným a ukončili jednání 
školské rady.

Další jednání se uskuteční ve středu 4.11.2020 ve 14:30 h v budově školy.

Uherské Hradiště dne 01.09.2020

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR
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