Volby členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
Oznámení kandidátů
Harmonogram voleb:
7.1. 2015 – oznámení konání voleb
9. 2. – 20. 2. 2015 – proběhnou volby prostřednictvím žákovské knížky (v tento den žáci
obdrží k nalepení lístečky do ŽK, rodiče provedou volbu zakroužkováním kandidátů dle
instrukcí).
Mahulena Košťálová
Ráda bych využila možnosti ještě jednou kandidovat do Školské rady. Zejména proto, abych
mohla pokračovat v započaté práci. Myslím, že se nám v minulém období pár věcí povedlo
a chtěla bych spolupráci školské rady se školou, s rodiči a přáteli školy ještě vylepšit.
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
navštěvují moji dva synové - 1.A a 7.A třídu. 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
Rád bych opět, po úspěšném minulém období, kandidoval na pozici člena Školské rady za
zákonné zástupce nezletilých žáků. Je mi 39 let, mám dvě dcery a obě jsou žákyněmi FZŠ
Táborská (2.B a 4.A.). Umístění dcer do školy jsem pečlivě zvažoval a přestože nejsme
spádoví, FZŠ Táborská jsme zvolili jako nejlepší možnou volbu v regionu.
Ve škole již 4. rokem vedu Sportovní kroužek. Jsem aktivním členem Sokola, působím jako
lektor /cvičitel, dlouhodobě vedu cvičení s předškolními a mladšími školními dětmi, působím
mnoho let jako vedoucí na letních táborech. Mám elektrotechnické vzdělání a podnikám v
oblasti specializovaných slaboproudů. Aktivně se zajímám o dění ve škole i v okolí školy,
účastním se mj. např. řešení protidrogové problematiky v oblasti Nuslí a další<
Na pozici člena Školské rady kandiduji proto, že mě zajímá budoucnost školy a mám zájem
se aktivně podílet na rozvoji školy, výukových a výchovných postupů a programů i
mimoškolních aktivit a to vše v zájmu našich dětí, žáků školy tak aby co nejlépe obstáli v
stále tvrdší konkurenci reality 21. století.
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

