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INFORMACE O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení rodiče,
jak jste byli v září informováni, vyprší v měsíci prosinci 2017 platnost mandátu stávajících členů
školské rady – zástupců za rodiče. Škola proto nabídla rodičům žáků možnost kandidovat do školské
rady. Nyní jsme s přípravným výborem shromáždili přihlášky z řad zájemců o práci v radě.
Na základě projeveného zájmu Vám představujeme kandidáty:
jméno a příjmení rodiče:
dítě ve škole
paní Mgr. Regina DLOUHÁ
5. ročník
Paní Dlouhá byla úspěšným členem rady již ve dvou obdobích (2012 – 2014, 2014 – 2017).
V minulosti chodily do školy její dvě děti, třetí je žákyní páté třídy. V radě nyní zastává funkci
místopředsedkyně. O činnost a rozvoj školy se dlouhodobě zajímá. Podala již nejeden dobře
míněný podnět k chodu školních služeb. Paní Dlouhá je nebojácným a otevřeným člověkem
s přímým způsobem jednání. O práci ve školské radě má zájem i pro následující období.
paní Karolína ŠTROBACHOVÁ
4. a 8. ročník
Paní Štrobachová je úspěšným členem rady v období 2014 - 2017. V radě nyní zastává funkci
zapisovatelky. Je otevřená a komunikativní, jedná vždy s příjemným vystupováním. Projevuje
aktivní zájem podílet se na řešení záležitostí života školy. Při jednání v radě je věcná, umí
požadovat i ocenit. Přínos pro žáky vidí v bližší spolupráci rodičů a školy. Paní Štrobachová
projevila o práci ve školské radě zájem i pro i pro následující období.
paní Noemi HYŠPLEROVÁ
2. ročník
Paní Noemi Hyšplerová je novým zájemcem o práci ve školské radě. Sama uvádí, že vzdělávací
proces ji vždy zajímal a měla k němu blízko. O škole Gutova má dobré mínění a chce se podílet na
spolupráci prostřednictvím činnosti v radě. Profesně se věnuje práci blízké vzdělávacímu systému:
15 let pracuje v dětském segmentu časopisu ABC, Mateřídouška a Sluníčko, kde má na starosti
obchod, reklamu a marketing. Třídní učitelka Mgr. J. Zvěřinová kandidaturu paní Hyšplerové
doporučuje, neboť má velmi dobré zkušenosti ze vzájemné spolupráce.
Vážení rodiče,
nyní vás jako oprávněné osoby zveme k volbě zástupců do školské rady. Volba proběhne v den
konání třídních schůzek ve středu 29. listopadu 2017 (začátek v 17:00 hod.). Volební lístek Vám
předáme před konáním volby (do 22. 11. 2017).
S úctou
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