
KANDIDÁTKA DO ŠKOLSKÉ RADY: MONIKA CHAROUSKOVÁ 

 

Jmenuji se Monika Charousková, je mi 19 let a chodím do maturitního ročníku (třída 6.A).  

Do Školské rady kandiduji, protože si myslím, že když člověk chce něčeho dosáhnout, změnit 

věci k lepšímu, měl by se o to pokusit. A ne jen pasivně čekat, jak to dopadne.  

Na Gymnáziu Na Vítězné pláni jsem strávila necelých šest let. Mám pocit, že bych měla škole 

alespoň nějakým způsobem vrátit, co mi dosud darovala. Jsem ráda, že jsem studentkou 

tohoto gymnázia. Škola se nás snaží vzdělávat, předávat nám informace, rozšiřovat naše 

obzory a svým způsobem nám pomáhá orientovat se v životě. Vážím si studia na tomto 

gymnáziu a přeji si, aby si i nadále udrželo svou kvalitu. Kandiduji, protože je to podle mne 

dobrá příležitost, jak se sama přičinit o dobro této instituce. Myslím, že naše škola má určitou 

prestiž. A je třeba ji nadále podporovat a udržovat, aby o studium na Vítězné pláni měly 

zájem další ročníky nadaných studentů. 

Ve Školské radě chci hájit především rozšíření přednášek odborníků, exkurzí, zvaní hostů do 

hodin apod. Domnívám se, že tím lze částečně doplnit teoretické zaměření některých 

předmětů, přiblížit látku studentům a vynahradit chybějící zkušenosti z praxe. Dále bych byla 

ráda, kdyby se „burza volitelných předmětů“ a jí podobné akce konaly pravidelně každý rok. 

Usnadňují volbu pozdější orientace na VŠ a nabízejí příležitost, jak se rychle a přímo od 

učitelů dozvědět, o co v předmětu jde.  

V loňském roce jsem se sama účastnila či částečně podílela na organizaci jednorázových akcí, 

jako byla Filmová noc, charitativní Běh pro Afriku a další. Můj dojem z těchto, i mnoha 

dalších odpolední/večerů byl velice intenzivní. Myslím, že je skvělé, že se škola účastní 

sportovních (např. Poprask) i vědomostních soutěží (různé olympiády, matematické, i literární 

soutěže) a že studentům nabízí velké množství alternativ, jak se nadále zdokonalovat 

v rozličných oborech, nebo jak smysluplně trávit volný čas. Proto chci školu v této činnosti 

podporovat. 

Kromě toho je pro mne působení ve Školské radě osobní výzvou. Baví mě poznávat nové lidi 

a komunikovat s nimi. Ráda bych vedla se zřizovatelem gymnázia a s ostatními zástupci naší 

školy smysluplný dialog, který povede k co nejlepšímu řešení problémů. K tomu mě 

motivoval mj. i debatní klub, který jsem navštěvovala, a následná soutěž Studentská Agora – 

jedna z aktivit, které škola podporuje a které nejen mně osobně daly hrozně moc. 

Jako další příklad aktivity, ke které mě škola přivedla, mohu uvést svou letošní účast na 

mezinárodním workcampu. Nechala jsem se inspirovat jednou z přednášek o studiu 

v zahraničí na našem gymnáziu a vznikl z toho nezapomenutelný měsíc v Německu. Poznala 

jsem skupinu úžasných lidí z různých zemí a kultur. 

Mezi mé koníčky patří kromě cestování hra na klarinet a na saxofon. Rekreačně sportuji - 

chodím pravidelně běhat, ráda plavu a hraji týmové hry jako např. volejbal, basketbal nebo 

fotbal. Kromě toho ráda čtu, a když mám náladu, píšu básničky . 

Ráda bych, aby tato škola byla i pro ostatní prostorem, kde se mohou nejen vzdělávat, ale i 

pěstovat své koníčky. Abychom se poznali a byli sami sebou. 



 


