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Preambule                                                                                 
 
Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) je mezivládní organizací a 

jednou ze specializovaných agencií systému Spojených národů.  

Ustavující akt UNESCO podepsaný 4.11.1946 stanovuje za cíl organizace přispívat k zachování 

mezinárodního míru a bezpečnosti udržováním spolupráce mezi státy na poli vzdělávání, vědy a kultury. 

Spolupráce má zajistit všeobecnou úctu ke spravedlnosti, zákonnosti, lidským právům a základním 

svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství. 

 
Síť Přidružených škol UNESCO, založená v roce 1953 za účelem konkretizace vůle zakladatelů 

propagovat ideály UNESCO prostřednictvím vzdělávání, má specificitu v tom, že je koordinovanou sítí 

národních škol, které jsou nedílnou součástí vzdělávacích systémů každé členské země. Jejím cílem je 

přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými z celého světa a tím budovat základy 

pevného a trvajícího míru.    

 
Aby bylo těchto cílu dosaženo, decentralizovala organizace UNESCO správu sítí na národní komise 

UNESCO. Koordinaci české sítě Přidružených škol UNESCO proto zajišťuje sekretariát České komise 

pro UNESCO ve spolupráci s koordinačním týmem Přidružených škol UNESCO, tvořeným zástupci 

jednotlivých škol, který se za tímto účelem schází dvakrát ročně. 

 
Cíle sítě 
 
 zavedením 4 pilířů vzdělávání definovaných Mezinárodní komisí pro vzdělávání ve 21. století 

přispívat ke kvalitě ve vzdělávání: 

- učení se vědět („learning to know“) 
- učení se konat („learning to do“) 
- učení se být („learning to be“) 
- učení se žít společně („learning to live together“) 

 
 hrát novátorskou roli v rámci vzdělávacího systému, rozvíjet spolupráci s obdobnými školami 

 přibližovat studentům nové celosvětové otázky a pomáhat jim budovat si znalosti o globalizaci 

 
Charakteristika Přidružené školy UNESCO a podmínky přijetí  
 



Titul „Přidružená škola UNESCO“ je generický a označuje vzdělávací zařízení, která jsou členem sítě. 

Vztahuje se na všechna vzdělávací zařízení veřejná a soukromá na úrovni základní a střední, jakožto i 

na pedagogická vzdělávací zařízení. Přidružené školy se ničím neliší od ostatních škol, jsou nedílnou 

součástí národního vzdělávacího systému. 

 
Pro přijetí do sítě Přidružených škol musí zájemci předložit vícedisciplinární vzdělávací projekt, který se 

týká nejméně jednoho ze čtyř prioritních témat definovaných UNESCO:  

 
1) Světové problémy a role systému OSN 
2) Lidská práva, demokracie a tolerance 
3) Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví 
4) Životní prostředí a udržitelný rozvoj 

 
Žádost o přijetí do Sítě je formulována ředitelem školy a adresovaná Sekretariátu ČK pro UNESCO. 

Doplňuje ji typizovaná přihláška s detailním popisem projektu a vyjádření zřizovatele školy / 

vzdělávacího zařízení.  

 
Škola se stává členem Sítě na dobu tří let s možností obnovy členství. Sekretariát může členství 

předčasně ukončit pokud škola nerespektuje ustanovení této charty. Stejně tak může i škola kdykoliv 

ukončit své členství na vlastní žádost. Maximální počet škol v síti je 50. 

 
Poté, co je žádost o členství v Síti zhodnocena Koordinačním týmem Přidružených škol, je tato 

postoupena MŠMT a poté UNESCO, které vydá škole certifikát potvrzující členství v mezinárodní síti 

Přidružených škol UNESCO.  

 
Žádost o členství je důležitým rozhodnutím, které se týká celé školy / vzdělávacího zařízení. Tato charta 

je míněna jako morální závazek mezi přistupujícími a Sekretariátem ČK pro UNESCO, který koordinuje 

školy na národní úrovni. 

 
Školská zařízení, která vstupují do projektu Přidružených škol UNESCO se zavazují:    
 
 aktivně přispívat k posílení cílů a principů ustanovených zakládací listinou UNESCO a to jak ve 

výuce, tak s partnery školy 

 vést projekty s cílem učit studenty „žít společně“ 

 rozvíjet komunikaci s přidruženými školami v zahraničí i se školami domácími 

 rozšiřovat informace týkající se Sítě podle možností každé školy (např.: u příležitosti vydání 

certifikátu organizací UNESCO uspořádat slavnostní předání certifikátu národním koordinátorem 



ASPnet škole a na začátku každého školního roku informační schůzku pro studenty, učitele a 

rodiče) 

 určit pedagoga – koordinátora projektu Přidružených škol daného zařízení a případně zástupce 

studentů odpovědných za šíření informací mezi svými spolužáky. Tento profesor bude zejména 

zodpovědný za udržování kontaktu se Sekretariátem ČK pro UNESCO, šíření informací, hledání 

partnerů z venku a supervizi projektů probíhajících v rámci Sítě 

 podávat Sekretariátu ČK pro UNESCO každoročně (k 15. lednu) výroční zprávu týkající se aktivit 

školy v rámci Přidružených škol v uplynulém školním roce.  

 
Sekretariát České komise pro UNESCO se zavazuje:  
 
 propagovat Síť tím, že bude akcím konajícím se v jejím rámci dávat co největší vizibilitu 

 přispívat k organizaci celostátního setkání zástupců ASPnet a dvakrát ročně svolávat schůzku 

koordinačního týmu  

 


