Volby rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) do školské rady
pro období září 2020 – srpen 2023
Kandidáti a jejich medailonky
ve kterých odpovídali na následující otázky:
 ve které třídě máte dítě
 „kdo jste” – jak byste se stručně představili
 co Vás vede ke kandidatuře do školské rady
 a „dobrovolně” - jaké téma v oblasti školství Vás zajímá, případně jak byste chtěli ve
školské radě v případě zvolení pracovat, a pod.
Ing. Petr Hejma
 Předseda školské rady v období 2014 – 2017 a 2017 – 2020
 dcera v 5. zelené
 Starosta městské části Praha 1 je aktivní ve významných neziskovkách a institucích
působících nejen v centru Prahy. Třetí volební období působí jako předseda správní
rady AMU, předseda správní rady nadačního fondu Curie v Praze 1 (ten při ZŠ Curie
spoluzakládal), je členem správní rady nadačního fondu Lucie při Urologické klinice
VFN, členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových a členem Veleobce
Baráčníků. Vede spolek pro oživení Prahy 1 KampaNula.
 Podpora aktivit školy, prostředník rodičů v komunikaci s vedením školy.
JUDr. Jana Hrstková, Ph.D., LL.M.
 Členka školské rady v období 2017 - 2020
 syn je nyní v 7.B
 Jsem advokátka. Mám bohaté zkušenosti v poskytování právních služeb a jsem
zapojena do mezinárodních transakcí v oblasti korporátního práva a realit. Vyučuji na
Právnické fakultě University Karlovy. Působila jsem jako členka Legislativní rady Vlády
ČR. Od roku 2011 jsem členkou správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových
v Muzeu Kampa a zároveň jsem prezidentkou místního Harvard klubu.
 Jedno volební období jsem ve školské radě pracovala, a ráda bych pokračovala
v aktivním předávání podnětů ze strany rodičů a žáků vedení školy a školské radě.
 Snaha pomoci s praktickým uplatňováním nových digitálních technologií
a multimediálních nástrojů do výuky, ze strany školy a žáků i aktivního zapojení rodičů.
Mgr. et Mgr. Viola Jakschová
 dcera ve 3. zelené
 Historička a projektová koordinátorka, spolupracuji dlouhodobě s Česko-německým
fondem budoucnosti, Živou pamětí, o.p.s. a dalšími institucemi. Zabývám se dějinami
a orální historií s tématem nucené práce českého obyvatelstva během 2. světové války
a dějinami romského holokaustu, v současné době koordinuji projekty ve prospěch
přeživších nacismu v ČR, podílela jsem se na vzdělávacích programech na školách
s tímto tématem a moderovala setkání s pamětníky 2. světové války.
Vzdělání: Pedagogická fakulta (obor dějepis-němčina pro SŠ) na Jihočeské univerzitě
a magisterské studium na FSV UK.

Ing. Petra Dienstbierová
 dcera 2. zelená, syn 5. žlutá
 narozena 1975, Praha
absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze
profese: po studiu až do současnosti / spolumajitelka castingové společnosti JAM
CASTING, castingový režisér
 Ráda se budu podílet na životě naší školy (nejen proto, že je mou srdcovou záležitostí,
absolvent 1981-1989) hlavně kvůli dětem a jejich rodičům snahou pomáhat s řešením
jejich starostí a doufám, že i radostí, které nám všem běžný život přináší ať chceme nebo
ne....
JUDr. Magda Nováková
 děti ve 3. modré a 4. modré
 Mým cílem je co nejlépe a zodpovědně zastupovat zájmy rodičů, participovat na
aktivitách školy i na rozhodnutích, která mají školu rozvíjet. Ráda bych se účastnila
formování podoby školy tak, aby byla na vysoké úrovni ve vzdělávání, založena na
základních hodnotách, moderní, motivující, otevřená, přátelská, umožňující diskuzi
a názorovou různorodost, ale zároveň si zachovala vzájemný respekt a úctu ve vztahu
mezi učiteli a žáky. V neposlední řadě bych usilovala o zapojení školy do mezinárodních
projektů, kvalitní nabídku mimoškolních aktivit a vytvoření optimálních podmínek pro
žáky, pedagogy i rodiče.
 S náležitou péčí, citlivě a transparentně pracovat ve školské radě. Mohu přinášet nové
impulsy, nápady a pohled na stejnou problematiku odjinud.
Martin Martinek
 syn ve 3. modré
 U staršího syna jsem byl 5let ve školské radě ZŠ Nepomucká na Praze 5, takže mám praxi
a zkušenosti.

Volby zástupců rodičů do školské rady se uskuteční v termínu třídních schůzek 9. 9. 2020.
Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci mohou rodiče nepřítomní na třídních
schůzkách provést volbu zástupců rodičů do školské rady elektronicky, a to ve dnech 9. 9.
2020 a 10. 9. 2020.
Odkaz na elektronický volební formulář budou zasílat třídní učitelé s informacemi k třídním
schůzkám.

VOLEBNÍ LÍSTEK
Volby rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) do školské rady, 9.9.2020 – 10.9.2020

Zákonný zástupce žáka: _________________________________________________, Třída: ___________
Počet zástupců rodičů ve školské radě pro období září 2020 – srpen 2023: 3 (slovy: tři)
Pro volbu zástupců rodičů do školské rady pro období září 2020 – srpen 2023 označte
maximálně 3 kandidáty.
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 Ing. Petra Dienstbierová
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