RADOSTNÝ SNĚM
základní balíček informací

Co to je sněm?
• Společné „pracovní“ setkání fungující na demokratických
principech
• Každý žák a zaměstnanec školy má právo se ho účastnit
• Všichni máme možnost ovlivnit dění ve škole
• Domlouváme se, jak ve škole budeme věci dělat

• Na sněmu mají žáci a zaměstnanci školy stejná práva
• Možnosti témat sněmu jsou vytyčené školním řádem,
koncepcí školy a zákony České republiky

K diskusi jakých témat je sněm určený?
ÚSTAVA A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY

Hodně často výuka venku

KONCEPCE ŠKOLY

ŠKOLNÍ SNĚM

Používání mobilních telefonů
Koberce v učebnách
povinnost dodržovat zákony

Slovní hodnocení

Všichni jsme si rovni

Svoboda vyjádřit svůj názor

přezouvání

Určený počet
prázdnin

Omlouvání z výuky

Respektující přístup

Povinná školní
docházka

ŠKOLNÍ ŘÁD

Právo na základní vzdělání

Do školy se chodí
každý pracovní den

Právo na volbu zástupce
v parlamentu

Vzájemné tykání

Max 18 dětí ve třídě
Ředitelské volno
Trest za držení a distribuci návykových látek

K čemu sněm potřebujeme?
K VYTVOŘENÍ PŘÍJEMNÉHO A HARMONICKÉHO PROSTŘEDÍ,
KDE SE CÍTÍME VŠICHNI DOBŘE

Jak takový sněm funguje?
• Diskutuje se předložené téma – ODOSOBNĚNÉ, ZOBECNĚNÉ
• Téma mohou předkládat žáci i zaměstnanci školy
• Moderátor řídí sněm
• Každý účastník má právo se vyjádřit
• Hledá se společné řešení pro všechny

KDO JE ZÁSADNĚ PROTI PŘEDLOŽENÉMU NÁVRHU ŘEŠENÍ,
MUSÍ PŘIJÍT SE SVÝM NÁVRHEM
SNĚM SE KONÁ NEPRAVIDELNĚ
MŮŽE HO SVOLAT KDOKOLIV, KDO „VYKOPNE“ TÉMA
ZE SNĚMU SE NEODCHÁZÍ

Jak se dostane tvoje téma na sněm?
• Téma řekneš Hance
• Hodíš do speciální obálky vyplněný lístek
(uvedeš téma, své jméno a můžeš i kdo chceš, aby ti s
tématem pomohl)

• napíšeš své téma na veřejný seznam
• využiješ online formulář (viz QR kod)

S čím ti může pomoc Hanka?
Hanka je 1. styčný důstojník sněmu ☺
Pro tebe to znamená že ti pomůže s tématem
• rozhodnout, jestli je téma kritické a tedy na sněmu má být celá škola
• zformulovat tvůj problém/návrh do obecného tématu
• Zkusí odhadnout i čas nutný k diskusi
Pokud se sejde více témat, svolá Hanka jejich vlastníky a společně zkusí
určit, která témata spolu nějak souvisí + které téma se na sněmu objeví
jako první = je nejvíce urgentní a jaké bude pořadí dalších témat.
Na začátek platí, že 1 sněm = 1 téma.

Je tvoje účast povinná?
2 TYPY SNĚMU – PODLE ZÁVAŽNOSTI TÉMATU
ZÁVAŽNOST TÉMATU URČUJE JEHO VLASTNÍK

POVINNÝ SNĚM
KRITICKÉ TÉMA

ÚČASTNÍ SE CELÁ ŠKOLA
V DOBĚ ŠKOLNÍ VÝUKY

JAKMILE PŘIJDU NA SNĚM,
ZŮSTÁVÁM DO KONCE

NEPOVINNÝ SNĚM
PRO TEBE DŮLEŽITÉ,
ALE NE KRITICKÉ

KAŽDÝ SE ROZHODUJE, JESTLI SE ZÚČASTNÍ
0. HODINA = RÁNO PŘED ŠKOLOU
V DOBĚ VÝUKY
ODPOLEDNE PO ŠKOLE
• HLÁSÍM ZÁJEM O TÉMA
• HLEDÁ SE VHODNÝ TERMÍN

ROZHODNUTÍ SNĚMU JE ZÁVAZNÉ
PRO CELOU ŠKOLU

1. SNĚM -31.5.2021 - pilotní
Zkusíme si, jak nám sněm půjde
Moderátor: Alice
Zapisovatel: není zatím jmenován
Téma: výjimečně s ohledem na 1. sněm vybrané ředitelkou školy

TÉMA: MÍSTO, KDE

TRÁVÍME PŘESTÁVKY

Na základě rozhodnutí ředitelky školy je po návratu z
distanční výuky povinné trávit přestávky v prostorách šaten
nebo na dvoře.
Objevily se hlasy za změnu.
Sněm má rozhodnout, ve kterých místnostech/prostorech je
možné přestávky trávit a za jakých pravidel. Tedy
předmětem není náplň trávení přestávek jako taková.

