Gymnázium a střední odborná škola Chodov,
příspěvková organizace

KULATÝ STŮL
Zástupci všech tříd mají možnost minimálně 9x za školní rok zasednout s vedením školy ke
kulatému stolu. Cílem jednání u kulatého stolu je vzájemné předání informací, požadavků a návrhů
na zlepšení a zpestření života v naší škole.
Východiska:
Legislativním východiskem pro ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole se stává
Školský zákon a Úmluva o právech dítěte.
Školský zákon č. 561/ 2004 Sb., hovoří v § 21, odst. 1, písm. d) takto:
„Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do
nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s
tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.“
V Úmluvě o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 pak čteme:
"Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí
směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému
porozumění, k míru a toleranci."
Základní teze:


Škola je společnost rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě,
druhým a zodpovědnost vůči celé škole.



Svobodné jednání jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo
ničit jejich výsledky.



Úcta k druhému je základem každé správné společnosti.



Žáci se snaží podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností, utužují své zdraví.



Snažíme se šířit dobré jméno školy.

Složení žákovské samosprávy – účastníci jednání:
Každá třída si ze svého středu zvolí na školní rok obvykle dva až tři zástupce třídní samosprávy, kteří
reprezentují zájmy své třídy.
Pravidla jednání:
Setkání u kulatého stolu se účastní alespoň jeden z těchto zástupců za každou třídu.
Každý zástupce třídy má právo podat námět a návrh na řešení problému. Při řešení problému se
berou v úvahu provozní a další možnosti školy.
Na způsobu řešení se musí zástupce s vedením školy dohodnout.
Z každého jednání se pořizuje zápis, který obsahuje zejména informace o hlasování. Zápisy budou
uloženy v písemné podobě v sekretariátu školy a budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Jednání u KULATÉHO STOLU probíhá zpravidla jednu středu v měsíci o velké přestávce (od 9.40
hodin) v učebně č. 205.

Gymnázium a střední odborná škola Chodov,
příspěvková organizace
Termíny jednání u KULATÉHO STOLU ve školním roce 2017/2018
11. 10. 2017 – středa
08. 11. 2017 – středa
06. 12. 2017 – středa
10. 01. 2018 – středa
07. 02. 2018 – středa
07. 03. 2018 – středa
04. 04. 2018 – středa
09. 05. 2018 – středa
13. 06. 2018 – středa
Tato pravidla byla odsouhlasena na úvodním zasedání u kulatého stolu dne 11. října 2017 za
přítomnosti zástupců tříd školy, ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy a finanční referentky.
Podpisy viz. Prezenční listina ze dne 11. 10. 2017

