
Zápis č. 1/2019
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 
Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 27. 08. 2019

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

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

za zřizovatele:
Ing. Zdeněk Procházka 
Ing. Jiří Durďák 
Ing. Petra Křiváčková

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 
Omluveni: p. Gabriela Píšťková

PROGRAM:

1. Úvod, schválení programu
2. ŠVP ZŠ - nová verze

Dodatek ě. 1 - Seznam projektů a rozvojových programů pro školní rok 
2019/2020
Dodatek č. 2 - Dlouhodobé projekty (bližší popis)
Dodatek č. 3 - Mezinárodní spolupráce (bližší popis)

3. Školní řád
4. Školní program proti šikaně a kyberšikaně
5. Program poradenských služeb ZŠ UNESCO Uherské Hradiště
6. Plán společného vzdělávání na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště
7. Organizace školního roku 2019/2020
8. Projekty a rozvojové programy pro školní rok 2019/2020
9. Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům, informačním 

schůzkám a slavnostnímu předávání certifikátů
10. Kroužky ve ŠD, ŠK a HČ
11. Informace k probíhající rekonstrukci hlavní budovy školy
12. Reforma financování regionálního školství a její dopad na naši školu
13. Různé
14. Usnesení
15. 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.

2. Školní vzdělávací program ZŠ
K 01.09.2019 byl vydán nový Školní vzdělávací program ZŠ UNESCO zpracovaný 
podle RVP ZV. Jedná se o VII. verzi. Byla provedena aktualizace stávajícího ŠVP, 
zakomponovány drobné změny (charakteristika školy, prostory pro výuku aj.), vypuštěn 
v souvislosti s reformou financování reg. školství nepovinný předmět Výběrový seminář 
z anglického jazyka.
Součástí ŠVP jsou i dodatky pro šk. rok 2019/2020:

Dodatek č. 1 - Seznam projektů a rozvojových programů pro školní rok 
2019/2020
Dodatek č. 2 - Dlouhodobé projekty 
Dodatek č. 3 - Mezinárodní spolupráce

3. Školní řád
Školská rada projednala a schválila aktualizované znění školního řádu - účinnost od 
01.09.2019. Doplnění se týká používání čipů, užití výtahu v hlavní budově školy, 
zákazu kouření elektronických cigaret, specifikace kázeňského opatření v případě 
přiznání a úhrady škody při krádeži.

Škola aktualizovala k 01.09.2019 následující dokumenty:
4. Školní program proti šikaně a kyberšikaně
5. Program poradenských služeb ZŠ UNESCO Uherské Hradiště
6. Plán společného vzdělávání na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

7. Organizace školního roku 2019/2020
Příprava nového školního rokuje pro školu velmi důležitá. Organizace bude velmi úzce 
spojena s reformou financování reg. školství, pro školu moc výhodné pravděpodobně 
nebude. Škola má nyní celkem 670 žáků, 25 tříd, na I. stupni jsou ještě ročníky po 2 
třídách v ročníku, jinak v ostatních ročnících po 3 třídách. Třídy jsou maximálně děleny 
na jazyky a TV. Škola nemůže přijímat další žáky do vyšších ročníků (téměř všechny 
třídy jsou od 4. roč. po 30 žácích), možností je zápis do prvního ročníku. Zahájení 
školního roku 02.09.2019, ředitelské volno 03.09.2019-06.09.2019 pro žáky 4.-9. roč. 
Připravují se školní výlety, výměnné pobyty žáků, příprava zahraničních výjezdů žáků 
do Španělska, Itálie, Francie-Německa-Monaka a další.

8. Projekty a rozvojové programy pro školní rok 2019/2020
Mgr. Jan Vorba informoval přítomné členy školské rady o úspěšné realizaci několika 
rozvojových programů MŠMT i dalších projektů, např.: 2 projekty Erasmus+, 
Šablony II. V rámei těchto projektů se žáci zúčastní pobytu v zahraničí. Přehled 
projektů a rozvojových programů na školní rok 2019/2020 je na www školy.

9, Informace k nabízeným přípravným jazykovým kurzům, informačním 
schůzkám a slavnostnímu předávání certifikátů



Třídní schůzky 10.09.2019, po nich od 16:40 hod. v tělocvičně informační setkání 
k nabízeným jazykovým kurzům. Od letošního roku škola nabízí i přípravné kurzy 
z ruského jazyka. 17.09.2019 se uskuteční předávání cambrigdg. a dal. certifikátů, 
předběžně je přislíbena účast ministra školství.

10. Kroužky ve SD, SK a HC
Nabídka kroužků je na webu školy, jsou naplněné. Téměř polovina žáků školy 
navštěvuje pravidelně přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám AJ, aj. Ve školním 
klubu jsou stěžejní kroužky příprava ČJ, M na přijímací zkoušky, tanec. Žákům 
nezbývá už tolik času navštěvovat další kroužky. Tělocvična je plná, takže další 
sportovní kroužky ani nejsou možné. Žáci mohou navštěvovat florbal, příp. gymnastiku. 
Dalšími kroužky ještě z projektu - doučování žáků na I. stupni, badatelský kroužek II. 
stupeň, čtenářské dílny, matematické dílny, robotický kroužek se SŠPHZ aj.

11. Informace k probíhající rekonstrukci hlavní budovy školy
V červnu byli žáci hlavní budovy v náhradních prostorech ŠPHZ, aby mohly v budově 
školy probíhat stavební práce. Proběhla další rozsáhlá etapa rekonstrukce od června do 
srpna. Z důvodu dokončení a kolaudace bylo vyhlášeno i tzv. „ředitelské volno“. Byla 
provedena rozsáhlá část stavebních prací, rekonstrukce dalších sociálních zařízení, 
vzduchotechnika, protipožární řešení, výměna všech dveří atd.

12. Reforma financování regionálního školství a její dopad na školu
Legislativní změny financování proběhly, ředitelé si mohou pomocí tzv. PHMaxu - 
tedy stanovením hodnoty dle počtu žáků/třída - spočítat, kolik budou moci mít 
pedagogických pracovníků. Z toho pohledu reforma financování výhodná pro tuto školu 
není, třídy jsou maximálně naplněny, proto je pro školu výhodnější financování na žáka. 
Problémem bude financování mimoškolních akcí - škol v přírodě, vodáckého kurzu, aj.

13. Různé
Důležitá pro školuje spolupráce se středními školami, s OA a VOŠ UH, SŠPHZ UH. 
Např. v oblasti výuky cizího jazyka - pokud na SŠ přejdou žáci, kteří mají zkoušky 
z cizího jazyka na úrovni maturitní zkoušky, tak budou na SŠ pokračovat ve skupině 
s žáky v rozvíjení jazyka.

14. Usnesení

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 27.08.2019 č. 1/2019: 

Školská rada schvaluje:
• ŠVP (součástí je hodnocení žáků) a školní řád k 01.09.2019

Školská rada bere na vědomí:

Informaci o aktualizaci - školního programu proti šikaně a kyberšikaně, 
programu poradenských služeb školy, plánu společ. vzdělávání



informace k organizaci školního roku 2019/2020, o projektech a rozvojových 
programech, k přípravným jazykovým kurzům, schůzkám a slavnostnímu 
předávání certifikátů, k zájmovému vzdělávání školy
Informace k probíhající rekonstrukci hlavní budovy školy, informace k reformě 
financování regionálního školství a její dopad na školu 
Uskutečnění příštího jednání školské rady 23.10.2019 v 15.30 h

15. Závěr

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

Další jednání se uskuteční ve středu 23.10.2019 v 15.30 h v budově školy.

Uherské Hradiště dne 02.09.2019

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR 

Schválila: Mgr. Jana Majzlíková, předsedkyně ŠR /


