SEZNAM KANDIDÁTŮ DO VOLEB ŠKOLSKÉ RADY - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
volby se konají 20. a 21. listopadu 2018 na třídních schůzkách
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

KONTAKTNÍ EMAIL

TŘÍDA MÉHO
DÍTĚTE (DĚTÍ)

STRUČNÉ INFORMACE O MÉ OSOBĚ

Jan Charvát

charvatj@centrum.cz

2. D

Vzdělání: Ph.D - FSV UK, politologie; M.A. - Högskolan Dalarna, Political Sociology.
Zaměstnání: Vysokoškolský pedagog na IPS FSV UK.
Důvody kandidatury: V současné době chodí na Stross náš nejstarší syn a předpokládáme, že ho budou následovat i jeho sestry. Rád bych se tedy podílel na spolupráci
rodičů a školy.

Martina Komarková

slnieckot@seznam.cz

6.U, 8.U

2015 - 2018 Predseda Školské rady. Mám stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. Pracujem na manažerskej pozícii WBL Frische u spoločnosti Kaufland 5 rokov.
Som mamička od Martina Komárka (8.U.) a Michaela Komárka (6.U.). Chcem kandidovať, ako terajšia predsedkyňa Školské rady. Rada by som pokračovala v spolupráci
rodič, učiteľ,škola a zriaďovateľ školy. Individuálni prístup učiteľov k žiakom je obdivuhodný a ich práce si veľmi vážím. V roku 2013 som sa interesovala o znovu
otvorenie prvej triedy (Letohradská). 2017 som využila manažerskej pozícii a predala deťom sladký dar v podobe vianočních sladkosti a kolekcii za spoločnosť Kaufland.

Kateřina Kubíková

katerina.kubikova@burda.cz

1.A, 2.A

Dosažené vzdělání: VŠE - Ekonomika podniku a management, Brand manager ve společnosti Burda International (vydavatelství časopisů). Důvod mé kandidatury: Ráda
bych se připojila ke spolupráci a podílela se na chodu školy. Zajímá mě vize školy, vzhledem k tomu, že dcera a syn navštěvují 2.A a 1.A a jsem velmi spokojena s
výukou a přístupem vyučujících mých dětí.

Markéta Pavelková

mahrketa@gmail.com

1.D, 2.D

VŠ, roky pracuji v personálním managementu firem, pocházím z učitelské rodiny, mám ráda komunitní aktivity na P7, do ZŠ Stross chodí dvě mé děti a řada jejich
kamarádů; kvalitní rozvoj dětí i dospělých vidím jako prioritu, ke které chci přispívat.

Lucie Pivoňková

ekra@centrum.cz

1. D, 5.D

Profesně se věnuji komunikaci školy a rodiny, osobně mám tuhle školu ráda.

Dejan Radosavljević

Dejan.R@email.cz

3.D

Středoškolské s maturitou, bezpečnostní specialista.

Milan Salák

salak.milan@seznam.cz

2.A

Říkali, že bych se měl přihlásit... že prý na to mám čas a profil. :-) Vedle práce výtvarníka a vysokoškolského pedagoga vedu na Strossu fotbalový kroužek. Chci, aby
naše škola zůstala stejně dobrá a změny byly jenom k lepšímu.

Matouš Soukenka

durnkrag@gmail.com

4.A

Vysokoškolské, MgA. Pracuji ve filmové produkci jako editor, grafik a lokační manažer. Zajímá mě vývoj a dění na škole. Mohu nabídnout zkušenost z průběhu
vysokoškolského studia, kde jsem zakládal a následně vedl akademický senát.

Michaela Šormová

sormicha@seznam.cz

1.B, 2x 2.A,
7.A, 8.A

Vzdělání: SŠ s maturitou.
Povolání: Koordinátorka seniorské politiky na Praze 7 (též podpora neformalních pečujících na Praze 7).
Členka komunitní zahrady Prazelenina a sousedského spolku Janovského.
Důvod kandidatury: Zájem na rozvoji školy, podpora komunikace a dobré spolupráce školy a rodičů.

