
Zápis č. 2/2019
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského 350, 
příspěvková organizace, konané dne 23. 10. 2019

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO
Přítomni:
za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Mgr. Jana Majzlíková 
Mgr. Tereza Grufíková 
p. Gabriela Píšťková

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

za zřizovatele:
Ing. Jiří Durďák

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy
Anita Jánošíkové, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz 

Omluveni: Ing. Zdeněk Procházka 
Ing. Petra Křiváčková

PROGRAM:

1. Úvod, schválení programu

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

3. Školní program Bezpečný internet - sexting, kybergrooming

4. Usnesení

5. Závěr a návrh termínu příštího jednání

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.

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Byla projednána a všemi přítomnými členy schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 
2018/2019. Dokument je obsáhlý, obsahuje veškeré informace o škole, vzdělávacích programech školy, 
pracovnících školy, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, výsledcích vzdělávání žáků, 
aktivitách školy, zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, průběhu cambridgeských 
zkoušek, výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, základních údajích o 
hospodaření školy. V příloze se nachází fotografie ze života školy. Výroční zpráva je zveřejněna na 
www školy.



3. Školní projekt Bezpečný internet - sexting, kybergrooming
Mgr. Jan Vorba informoval přítomné členy školské rady o připravovaném projektu Bezpečný internet. 
V návaznosti na tento projekt proběhne kampaň zejména na druhém stupni. Debaty budou probíhat 
v rámci mezipředmětových vztahů, v třídnických hodinách, celkově bude provedena osvěta ve výuce 
v rámci prevence.

4. Usnesení

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 23. 10. 2019 č. 2/2019:

Školská rada schvaluje:
• Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Školská rada bere na vědomí:

Informace o projektu Bezpečný internet- sexting, kybergrooming 
Uskutečnění příštího jednání školské rady 20. 5. 2020 v 15.30 hodin

5. Závěr a návrh termínu příštího jednání
Závěrem předsedkyně i ředitel školy poděkovali všem přítomným a ukončili jednání školské rady.

Další jednání se uskuteční ve středu 20. 5. 2020 v 15.30 hodin v budově školy.

V Uherském Hradišti dne 4. 11.2019

Zapsala a schválila: Mgr. Jana Majzlíková, předsedkyně ŠR

/


