
Volby do školské rady - kandidáti zastupující rodiče - volí se 2 zástupci
Volby proběhnou na třídních schůzkách 1. a 6. září 2021

Petra Klapka
matka dvou synů (loňská 9. a letošní 7.třída),
fotografka na volné noze
zakladatelka spolku Sídliště Solidarita, z.s., organizátorka sousedských
akcí (např. TEDxSolidarityPark, Zažít město jinak a další)

Mgr. Kateřina Bohatá
matka 3 dětí, v (6.,5. a 1. třídě)
Povoláním psycholožka, pracovala v Psychiatrické nemocnici v
Bohnicích a terapeutické komunitě pro mladé lidi s poruchou
osobnosti. Během rodičovské dovolené v letech 2011-2017
vedla místní rodinné centrum Jablíčkov, kde stále poskytuje
rodinné a psychologické poradenství. Od roku 2017 působí
jako vedoucí Linky seniorů.

Ing. Karel Pleva
Táta letošního prvňáčka, strojní inženýr a ekonomický expert, ale i fanda
kvalitního vzdělávání.
Mými prioritami v radě by byla podpora zabezpečení ekonomických potřeb
školy a podpora rozvoje talentů všeho druhu, od sportovních až po
matematické.

Mgr. Šimona Huitric
Máma dvou kluků, v tomto školním roce jednoho čerstvého prvňáka.
Vystudovala pedagogiku na FFUK a působí v neziskových organizacích
zabývajících se vzděláváním dětí i dospělých, aktuálně v Multikulturním centru
Praha. Je aktivní ve Strašnicích v rámci spolku STRAKA - Strašnická komunita.



Mgr. Šárka Míková
právnička
matka synů ve 4. a 3. třídě a dvou školkových dětí

Mám ráda, když veřejné věci fungují, a když občas tuším jak, pokouším se
i já něco maličko postrčit k lepšímu. Jsem vděčná iniciativám, které se
snaží pozvednout české školství k modernějším přístupům. Věnuji se s
manželem charitě v Zambii, kterou jsme kdysi procestovali.

DiS. Jana Jacková
asistent pedagoga
matka dcerky (2. třída)

Někteří rodiče mne již znají z recepce školy, kde jsem minulý rok aktivně
vypomáhala. Vyřešili jsme společně spousty menších i větších potíží. Jako
bývalá zdravotní sestřička čerpám ze svých zkušeností v tomto oboru při
řešení nejrůznějších zdravotních potíží dětí. Můj druhý dosavadní obor -
počítačová grafika mi zase umožnil uplatnit své zkušenosti při dotváření
webových stránek školy. Baví mne dělat svět lepším a přidat své talenty i
zkušenosti do společného týmu, který naším dětem i škole pomáhá růst.

MDDr. Hana Šimková
zubní lékař
máma 2 dětí (MŠ a 4.třída)
Je důležité, aby naše děti navštěvovaly inspirativní prostředí, které dokáže
podpořit a rozvinout jejich talent, schopnosti a dovednosti. Chtěla bych, aby
děti dokázaly nakládat se získanými znalostmi na takové úrovni, aby uspěly
při přijímacích zkouškách na střední školy nebo na odborná učiliště.
Ve školské radě se chci stát prostředníkem mezi rodiči a vedením školy a
oboustranně komunikovat názory, vize a připomínky.
Chtěla bych, aby byla naše škola lepší tak, aby se v ní mohly stát lepší i
naše děti.


