Ústava
Osvobozené školy

ústava je základní dokument školy určující rozsah a fungování demokratických principů ve škole a
není možné ji měnit zasedáním Velkého kruhu. Demokratické procesy se v Osvobozené škole realizují
formou školní samosprávy.

1.

Co je školní samospráva
Školní samosprávy se účastní členové školního společenství.
Vrcholným orgánem
samosprávy je celoškolní zasedání Velký kruh. To dále zřizuje tématické kruhy dle oblastí,
kterým je třeba se v rámci společenství věnovat (např.: kruh pro expedice, kruh pro údržbu,
kruh bezpečí….). Navrhnout zřízení tématického kruhu může každý člen školního společenství.

2.

Kdo je členem společenství
Školní společenství - komunitu uvnitř školy - tvoří žáci a průvodci. A to ti, kteří se účastní
denní docházky (pokud je žák v domácím vzdělávání, ale účastní se běžně denní docházky do
školy je členem společenství. Pokud je průvodce na pozici dobrovolníka a účastní se denní
docházky, pak je také členem společenství.

3.

Kdo je host
V pozici hosta jsou lektoři, kteří vedou výuku svého předmětu, pravidelně nebo nárazově. V
pozici hosta jsou i žáci, kteří jsou v domácím vzdělávání a školu navštěvují jen občas
(například se účastní jen expedičních dnů). Dále jsou hosté všichni, kdo do školy přicházejí na
návštěvu (včetně členů týmu Osvobozené školy z.ú., rodičů, správní rady, školské rady, rady
ŠPO, odborníků atd).

4.

Kdo může hlasovat
Hlasovat mohou pouze členové školního společenství, tedy žáci a průvodci, kteří se účastní
denní docházky. Pokud je na zasedání školní samosprávy “Velký kruh” přizván host, je zde v
pozici pozorovatele a do zasedání nezasahuje. Pokud velký kruh odhlasuje, že si chce
vyslechnout názor hosta, může se host aktivně účastnit zasedání, nesmí ale hlasovat! Platí, že
jeden člověk jeden hlas.

5.

O čem lze hlasovat
Školní společenství rozhoduje o všem, co se bezprostředně týká provozu ve škole. Veškeré
procesy a usnesení, ke kterým školní společenství dojde, musí být v souladu se zákony České
republiky. Není možné, aby si škola odhlasovala něco, co je v rozporu s právním řádem naší
země. V případě pracovně právních a ekonomických záležitostí má školní společenství pouze
poradní hlas.

Témata na projednání na Velkém kruhu může každý člen školního společenství navrhnout
během týdne zapsáním tématu na nástěnku k tomu určené. Navrhovatel tématu musí být
během projednávání přítomen, jinak se téma posouvá na další termín.
6.

Jak se hlasování realizuje
Hlasování se realizuje na Velkém kruhu. Velký kruh je dobrovolný. Žáci a průvodci se ho
zúčastnit mohou, ale nemusí. Rozhodnutí Velkého kruhu jsou však pro všechny závazná!
Hlasuje se sociokraticky a výsledkem hlasování je konsent. Není možné schválit jakékoli
usnesení, pokud je některý člen zásadně proti. Ten je však povinen nabídnou Velkému kruhu
jiné konstruktivní řešení. Při dlouhodobém (třetí zasedání v řadě) záměrném blokování přijetí
všech usnesení (bez snahy o nalezení jiného řešení, předkládání jiných možných návrhů)
může Velký kruh dočasně pozastavit hlasovací právo člena, který všechna usnesení blokuje.
Jedná se o zcela výjimečný zásah do práv člena společenství, pro případ, že by se jedinec
dostal do velkého odporu vůči všem členům společenství. V takovém případě je vedení
Osvobozené školy pro daného jedince povinno zajistit individuální konzultaci popřípadě
psychologickou pomoc.

7.

Kde jsou přijatá usnesení a školní pravidla zaznamenána
Základní pravidla jsou viditelně vyvěšená ve společenské místnosti ve škole. Všechna pravidla
jsou pak v knize pravidel, která je umístěná v klubovně. Jsou také dostupná na sdíleném
google disku.

8.

Co je sociokracie
Sociokracie je způsob rozhodování, při kterém se ke každému návrhu vypořádávají všechny
námitky a obavy. Každé rozhodování má svého facilitátora, který přednese návrh a nechá
všechny popořadě vyjádřit zpětnou vazbu, připomínky a obavy. Cílem je vysvětlit a ošetřit
všechny obavy. Osoba, která má námitky, navrhuje jiné přijatelné řešení. Cílem je nalézt
konsent.

9.

Co je konsent
Konsent je stav, kdy nikdo nemá k návrhu žádné zásadní námitky a pro každého je přijatelný.
Na rozdíl od konsensu, kdy s návrhem musí všichni souhlasit či souznít, v konsentu je možné
s návrhem nesouhlasit ale považovat ho za přijatelný (nemít zásadní námitky).

