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Zápis č. 4/2018 
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 

Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 24.10.2018 

_____________________________________________________ 
 

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO  

Přítomni:  
za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

Mgr. Jana Majzlíková 

p. Gabriela Píšťková  

 

za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Dagmar Janásová 

Mgr. Lenka Machová  

Mgr. Jiří Silný 

 

za zřizovatele: 

Ing. Zdeněk Procházka 

Ing. Petra Křiváčková 

 

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

Omluveni: Mgr. Tereza Grufíková, Ing. Jiří Durďák 

 

 

PROGRAM:  

 

 

1. Úvod, schválení programu 

2. Koncepce dalšího rozvoje Základní školy UNESCO (2019-2025) 

 

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

4. Organizace školního roku 2018/2019, příprava školního roku 2019/2020 

5. Reforma financování regionálního školství a její dopad na  školu   

6. Informace o projektech a rozvojových programech, akcích školy  ve školním roce 

2018/2019 

7. Kroužky ve ŠD, ŠK a HČ 

8. Informace k probíhající rekonstrukci hlavní budovy školy 

9. Různé  

10. Usnesení 

11. Závěr a návrh termínu příštího jednání  
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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. Koncepce dalšího rozvoje Základní školy UNESCO (2019-2025)  

Předchozí dokument byl zpracován ředitelem školy na období 2012-2018. Nyní pan 

ředitel členům školské rady představil nový střednědobý dokument na dalších 6 let 

(2019-2025), který zpracoval a seznámil s ním pracovníky školy. Obsahuje představy a 

vize, kam bych chtěl školu v následujících šesti letech přivést. Od ledna 2019 bude 

rozšířeno vedení školy o nového zástupce ředitele pro ekonomiku. Dalším klíčovým 

dokumentem v této oblasti je Strategický plán rozvoje školy na období 2015-2021, na 

jehož zpracování se podílela celá škola. 

 

 

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

Byla projednána a všemi přítomnými členy schválena Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2017/2018. Dokument je dosti obsáhlý, obsahuje veškeré informace o 

škole – počet pracovníků, žáků, odkud žáci dojíždí, průměrný věk ped. sboru (42 let), 

průběh cambridgeských zkoušek, aktivity školy, finance, projekty, atd. Výroční zpráva 

je zveřejněna na www školy. 

 

4. Organizace školního roku 2018/2019, příprava školního roku 2019/2020 

Příprava nového školního roku je pro školu velmi důležitá. V současném 5. ročníku je 

už 76 žáků, je zaplněn následující 6. ročník (92-93 žáků). Škola nemůže v současné 

době už přijímat další žáky do tohoto ročníku, několika zájemcům bude možno vyhovět 

v případě odchodu žáků 5. ročníku na víceletá gymnázia. Třídy jsou po 30 žácích a 

škola už není schopna vyhovět dalším žádostem, proto rodiče žádají o přijetí už do 

nižších ročníků. 

Organizace bude velmi úzce spojena s reformou financování reg. školství, pro školu 

moc výhodné pravděpodobně nebude. 

 

5. Reforma financování regionálního školství a její dopad na školu 

Škola musí počítat s touto změnou již od září 2019. Už nyní si škola připravuje 

organizaci výuky na příští rok. Legislativní změny financování proběhly, ředitelé si 

mohou pomocí tzv. PHMaxu – tedy stanovením hodnoty dle počtu žáků/třída – spočítat, 

kolik budou moci mít pedagogických pracovníků, ale nespočítají si finanční vyčíslení, 

stále se jedná o předběžnou kalkulaci. Z toho pohledu reforma financování výhodná pro 

tuto školu není, třídy jsou maximálně naplněny, proto je pro školu výhodnější 

financování na žáka.  

 

6. Informace o projektech a rozvojových programech, akcích školy ve školním 

roce 2018/2019 

Mgr. Jan Vorba informoval přítomné členy školské rady o úspěšném podání a realizaci 

několika rozvojových programů MŠMT i dalších projektů, např.: 2 projekty Erasmus+, 

Šablony II. (přes 2 mil. Kč), grant Zlínského kraje ve výši téměř 100 tis. Kč na zahradu 

s mobiliářem, ostatní dary atd. Přehled projektů a rozvojových programů na školní rok 

2018/2019 je na www školy.  
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Mgr. Jan Vorba informoval i o plánovaných i uskutečněných akcích školy – např.: 

21.11.2018 - přijede 7. mechanizovaná brigáda z Hranic – vojáci a nejmodernější 

vojenská technika, 26.10.2018 – výsadba lípy společně se SŠPHZ UH ke 100. výročí ke 

vzniku republiky, školní výlety, výměnné pobyty žáků, příprava zahraničních výjezdů 

žáků (aktuálně 8. ročníku na 8 dnů do Španělska), exkurze do Terezína, školy v přírodě 

atd. 

7. Kroužky ve ŠD, ŠK a HČ 

Nabídka kroužků je na webu školy, jsou naplněné. Přes 200 žáků navštěvuje pravidelně 

přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám AJ, dále pak NJ. Nezbývá jim ale pak už 

tolik času navštěvovat další kroužky. Škole schází prostory pro sportovní kroužky, 

nemají žádnou volnou hodinu pro sportovní aktivity v tělocvičně. 

 

8. Informace k probíhající rekonstrukci hlavní budovy školy 

V příštím roce bude probíhat II. etapa rekonstrukce hlavní budovy školy. V červnu by 

měli být žáci hlavní budovy v náhradních prostorech ŠPHZ, tak aby mohly v budově 

školy probíhat stavební práce.  

 

9. Různé  

 škola poslala PSP ČR návrh na změnu zákona týkající se Registru smluv - podán 

návrh, aby byly školy „vyňaty“ z reg. smluv, měl by se projednávat 31.10.2018 

v PSP ČR 

 škola obdržela informaci, o které se bude jednat s MŠMT - žáci, kteří budou mít 

cambridg. zkoušku z AJ, by nemuseli dělat maturitní zkoušku z AJ, měla by jim být 

uznána  

 počty rodičovských schůzek v průběhu školního roku byly sníženy na 2 (+1 

úvodní), dále jsou pro rodiče k dispozici konzultační hodiny. Veškeré informace 

jsou dostupné na pravidelně aktualizovaném webu školy. 

 

 

10. Usnesení 

 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 24. 10. 2018  č. 5/2018: 

Školská rada schvaluje: 

• Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

Školská rada bere na vědomí: 

 Koncepci dalšího rozvoje Základní školy UNESCO (2019-2025) 

 Informaci k organizaci školního roku 2018/2019, přípravě školního roku 

2019/2020, k reformě financování regionálního školství a její dopad na školu 

 Informace o projektech a rozvojových programech, akcích školy ve školním 

roce 2018/2019, k zájmovému vzdělávání školy 

 Informace k probíhající rekonstrukci hlavní budovy školy 

 Uskutečnění příštího jednání školské rady  15.5.2019 ve 14.30 h 
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11. 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 15. 5. 2019 ve 14.30 h v budově školy. 

 

 

 

Uherské Hradiště dne  30.10.2018 

 

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR 

 

Schválila: Mgr. Jana Majzlíková, předsedkyně ŠR 


