
SEZNAM KANDIDÁTŮ (zástupců rodičů) DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 
2014 – 2017 

 
 

1. 

Věra Bártová, děti navštěvují třídy 1.C a 2.C 
Jelikož jsem právě danou školu navštěvovala, mohu přispět a to nejen svými profesními znalostmi (cca 
10 let jako správce PC sítě, pak technická podpora prodeje po celé ČR a v současnosti Česká 
pojišťovna) k jejímu pohodovému chodu a to tak, aby děti rády do školy chodily a případně podpořit i 
tvorbu různých aktivit školních i mimoškolních, stále je třeba pracovat na zlepšování a nových 
nápadech. 

2. 

Mgr. Lenka Dvořáková, dítě navštěvuje 2. ročník 
Přála bych si spolupodílet se na zajištění bezpečného prostředí pro naše děti, přála bych si, aby naše 
škola poskytovala dětem klidné a vlídné zázemí, kam chodí rády a beze strachu z někoho či něčeho. 
Aby škola byla místem, kde jim bude poskytováno kvalitní vzdělání, byly rozvíjeny jejich schopnosti a 
dovednosti, aniž by byla potlačována osobnost v nich a kde najdou i vhodnou náplň volného času. 

3. 

Jiří Francálek, děti navštěvují třídy 2. a 5. ročník 
O práci ve školské radě mám zájem hlavně z důvodu, že mi není lhostejné, do jaké školy chodí naše 
děti a chtěl bych se podílet na zlepšování celkové úrovně naší školy. Hlavní oblastí, kterou bych se chtěl 
pokusit zlepšit, jsou možnosti mimoškolních aktivit dětí a to hlavně rozšíření možností sportovních 
aktivit. 

4. Ing. Šárka Hloušková, děti navštěvují třídy 4., 5. a 7. ročník 
Vzhledem k počtu mých dětí a jejich času stráveném ve škole nechci být jen pasivním rodičem. 

5. 
Ing. Jana Kelblová, děti navštěvují třídy 3. a 5. ročník 
Zajímám se o dění ve svém bydlišti, a protože školu ve Šlapanicích navštěvují moje děti, tak mi není 
vývoj školy lhostejný a chci se podílet na tradičním chodu školy. Zároveň jako vystudovaný ekonom 
mohu přispět svými podněty a nápady k rozvoji školy. 

6. 
Mgr. Michal Klaška, dítě navštěvuje třídu 3.C 
Při práci ve školské radě mohu využít patnáctileté pedagogické zkušenosti včetně znalostí z oblasti 
řízení školy. Svým zapojením ve školské radě bych chtěl přispět k její aktivní činnosti směřující k 
dalšímu rozvoji školy. 

7. 

Bc. Květa Lucáková, dítě navštěvuje třídu 2.A 
Jde mi zejména o prosazení zdravějšího stravování ve školní jídelně. Ráda bych prosadila úpravy 
jídelníčku tak, aby vyhovovali novým výživovým kritériím, ať už se jedná o snížení množství uzenin 
nebo masa, obecně o zvýšeném podílu luštěnin, obohatit jídelníček o méně obvyklé přílohy jako 
například jáhly, pohanka kuskus, bulgur apod. 
Mým cílem je, aby se děti stravovali nejen zdravě, ale také chutně. 

8. 

Mgr. Iveta Nesrovnalová, dítě navštěvuje 4. ročník 
V rámci svého případného působení bych se chtěla zabývat následující problematikou:  
- hospodaření školy 
- snaha o to, aby výuka hlavních předmětů na 1. stupni byla prováděna jen aprobovanými učiteli (např. 
Čj, Vl)  
- dělená výuka cizího jazyka  
- možnost zavedení logopedické třídy, popř. spolupráce školy s logopedem 
- možnost výuky AJ již od 1. třídy  

9. 
Ing. Martina Schusterová, dítě navštěvuje 4. ročník 
Cílem mého působení ve školské radě je býti hlasem rodičů a jejich dětí navštěvujících ZŠ Šlapanice, 
využít možnost ovlivnit její rozvoj, zajistit návaznost projektů a činností trvajících z předešlých let. 
Školské radě mohu být přínosem v oblasti ekonomické, projektového řízení, řízení lidských zdrojů. 

10. 

Mgr. Barbora Svobodníková, dítě navštěvuje třídu 4.A 
Chtěla by se zapojit do činnosti školské rady, a tímto způsobem pozitivně ovlivňovat aktivity školy a její 
sociální klima (prostředí a vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči). Mám vysokoškolské pedagogické vzdělání 
a několik let praxe ve školství. Domnívám se, že mám konkrétní vize, které by zlepšily podmínky pro 
práci učitelů a žáků a současně akceptovaly požadavky rodičů. 

11. 
Ivona Webb, dítě navštěvuje třídu 2.B 
Vzhledem k tomu, že jsem provdaná za občana britské národnosti, mohu porovnat úroveň našeho a 
britského školství. Ráda bych se podílela na rozvoji sportovních aktivit našich dětí, zlepšování 
interpersonálních vztahů a šíření pozitivního obrazu o naší škole. 

 


