
Volby členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

Oznámení kandidátů 
Harmonogram voleb: 
2. 3. 2018 – oznámení konání voleb prostřednictvím webových stránek školy 
11. 4. 2018 – proběhnou volby v rámci třídních schůzek, rodiče provedou volbu             
zakroužkováním kandidátů dle instrukcí. 
 
Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí. 
 
RNDr. Lenka Cuřínová, Ph.D. 
Své případné působení ve školské radě bych ráda věnovala tomu, aby komunikace mezi             
školou a rodiči žáků byla i nadále co nejvíce otevřená, podporovala udržování dobré             
atmosféry ve škole a dávala vzniknout novým možnostem spolupráce. Mám děti ve 2. a 5.               
třídě. 
 
Mgr. Veronika Čihulková 
O kandidatuře do školské rady jsem začala uvažovat mimo jiné i proto, že během čtyř let,                
kdy můj syn chodil do lesní školky, jsem se coby rodič podílela na zajištění některých prvků                
organizačního chodu školky včetně aktivní účasti na programu ve formě různých projektů i             
vedení dílen. Tehdy jsem si opakovaně potvrdila, jak důležitá a prospěšná je zpětná vazba a               
vzájemná spolupráce všech zúčastněných, což vnímám i jako lektorka angličtiny s           
dlouhodobou praxí. Zajímám se o různé pedagogické směry a přístupy. To mě vedlo k účasti               
na různých seminářích se vzdělávací tematikou, cílených na rodiče dětí navštěvujících           
základní školu. Ve školské radě bych ráda zprostředkovala zpětnou vazbu a požadavky            
rodičů a podílela se na dalším rozvoji školy. Mám dítě ve 2. třídě. 
  
Mgr. Jiřina Hovorková 
Ráda bych působila jako členka školské rady a smysluplně věnovala svůj čas na podporu a               
rozvoj školy. Členství ve školské radě je pro mne přijetí spoluzodpovědnosti za fungování             
školy a především za spokojenost dětí. Mám děti v 1., 3. a 5. třídě. 
 
Lucie Hulanová 
Moje dcera navštěvuje čtvrtou třídu vaší školy. Důvody, proč bych se chtěla stát členem              
školní rady, jsou: znám několik rodičů, jejichž děti také navštěvují ZŠ Táborská, myslím,             
stejně tak jako oni, že stále je co zlepšovat a účastnit se tím na rozvoji této školy, zajímají                  
mě jejich názory a připomínky, proto bych je ráda zastupovala a mojí osobou plnila jejich               
přání pro zlepšení této školy a spokojenost jejich dětí. 
 
Mgr. Jaroslava Peřinová 
V současné době pracuji jako učitelka matematiky na Vyšší odborné škole zdravotnické a             
Střední zdravotnické škole, ale mám zkušenosti i se školou základní. FZŠ Táborská            
navštěvuje můj mladší syn (4. třída), starší vyšel v roce 2017. Velice si vážím práce               



pedagogů FZŠ Táborská a ráda bych se účastnila dalšího rozvoje školy. Myslím, že mé              
zkušenosti a postřehy z následného vzdělávání žáků na střední škole by mohly být užitečné. 
 
Jiří Petráček 
Elektrotechnik, projektengeneer u severské firmy. Člen školské rady - zástupce rodičů v            
minulých dvou volebních obdobích. Byl jsem a chci být silným hlasem zastupujícím zájmy             
dětí i rodičů. Mám velký zájem o dění ve škole, není mi lhostejné jak jsou mé děti                 
vychovávány a nebojím se aktivně prosadit svůj názor. V minulosti jsem vedl několik             
sportovních kroužků na prvním stupni ve škole, podobným činnostem jsem se dlouho            
věnoval i mimo školu. Dcery navštěvují 5. a 7. třídu. 
 
Mgr. Věra Polo 
Měla bych zájem stát se členkou této rady. Můj syn chodí do 3.třídy. Školu jsem pro něj                 
dlouho vybírala, a rozhodla jsem se pro ZŠ Táborská, i když to není naše spádová škola a                 
musí dojíždět. Svého rozhodnutí rozhodně nelituji. Jsem velice spokojená s rozumným a k             
dětem přátelským přístupem jeho třídní paní učitelky, Mgr. Valentové a vážím si její práce              
Líbí se mi přátelská atmosféra ve škole a vaše ochota zkoušet alternativnější přístupy ve              
vzdělávání (např. Hejného metoda v matematice, projektové dny). Ráda se budu podílet na             
rozvoji a správě školy. 
 
Ing. Jaromír Pořízek 
Rád bych se podílel na vylepšení komunikace s rodiči využitím všech možností Elektronické             
žákovské knížky, co nejlepším plánování stravování dětí a možnosti zpětné vazby výkladu            
učiva jednotlivých předmětů. Působím jako programátor, analytik. Vystudoval jsem ČVUT fa.           
Strojní, obor Technická kybernetika. Je mi 42 let, jsem ženatý. Školu navštěvují obě mé děti               
ve 4. a v 6. třídě. 
 
 

Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném             

školském zákoně. Výňatek týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší            

školské rady http://www.zstaborska.cz/skolska-rada/zakony/. 

  

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy 

Mahulena Košťálová, předsedkyně Školské rady 
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