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Představení kandidátů – volba člena voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků

Ing. Jana Nevolová Pektorová
Dvě děti, obě děti jsou žáky prvního stupně v program Začít spolu
Vzdělání: VŠE Praha
Zaměstnání: metodik v oblasti pojišťovnictví
K této škole mám silný osobní vztah, neboť jsem byla její žákyní už od jejího otevření a dala mi
dobrý základ pro další studium. Nyní se do této školy stále vracím jako rodič obou mých dětí, které
navštěvují první stupeň této základní školy s programem Začít spolu. Důvodem mé opakované
kandidatury je snaha aktivně se účastnit a v zákonném rozsahu se spolupodílet na rozhodování
o činnosti a směřování školy.
kandidatura doručena dne 10.5.2019

RNDr. Aleš Balík, Ph.D
Věk: 41 let
Zaměstnání: vědecký pracovník Fyziologického ústavu v.v.i., Akademie věd České republiky a
vědecký pracovník Katedry fyziologie, Přírodovědecké fakulty UK, Praha
Děti: 1. syn (7 let, 1.trojročí, Žlutá třída) 2. syn (6 let, MŠ Montessori Urbánkova, vylosován
k přijetí do Montessori programu) 3. syn (3 roky, Montessori Klub – Dům na vršku, Vrané
nad Vltavou)
ZŠ Na Beránku má všeobecně dobrou pověst, ať již jde o vzdělávání v programu s prvky „Začít
spolu“ a nebo v „Montessori“. Bohatý školní život v obou částech školy, kvalitní výsledky ve
vzdělávání našich dětí a i dobrá hodnocení z minulých inspekčních zpráv dávají signál, že se jedná
o dobře vedenou ZŠ s běžnými drobnými problémy. Bohužel podle mě, alespoň v některých
ohledech, je opak pravdou. S všeobecně rostoucí poptávkou po různých směrech vzdělávání
významně narostl i zájem o Montessori program na ZŠ Na Beránku (až na úroveň skoro poloviny
nově přijímaných žáků), na což nebylo vedení školy prozatím schopno adekvátně reagovat, a proto
je potřeba hledat cestu ke změně.
Cílem mé práce v případě zvolení do školské rady bude v rámci možností, které poskytuje
§168 školského zákona (561/2004 Sb.), působit tak, aby v rámci školy došlo k narovnání podmínek
obou vzdělávacích programů s ohledem na nárůst zájmu o Montessori program a to vše v souladu
s potřebami všech rodičů a zejména jejich dětí. V případě mého zvolení pak budu v rámci zákonem
vymezených možností iniciovat a kontrolovat ty kroky, jež povedou k postupnému řešení této
situace ve škole a budou stimulovat její další rozvoj. Stejně tak budu naslouchat a dále tlumočit
přání a podněty všech rodičů bez ohledu na to, který program jejich děti navštěvují.
kandidatura doručena dne 18.5.2019

Mgr. Jiří Soukup
ředitel školy

