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INFORMACE O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení rodiče,
jak jste byli v září 2018 informováni, uvolnilo se ve školské radě jedno místo člena-zástupce za
rodiče žáků. Ředitel následně vyzval k projevu zájmu o možnost kandidovat do školské rady. Poté
jmenoval z řad zaměstnanců školy přípravný výbor, který bude doplňovací volbu administrativně
zajišťovat. Nyní jsme shromáždili přihlášky z řad zájemců o práci v radě.
Na základě projeveného zájmu a dodaných charakteristik Vám představujeme kandidáty (jména
uvádíme v abecedním pořadí):
jméno a příjmení rodiče:
dítě ve škole
pan Ing. Jiří BUDEK
dcera v 9. třídě, syn ve 2. třídě
V roce 1993 promoval na ČVUT - Fakulta elektrotechnická. V současné době pracuje jako konzultant
v oblasti řízení projektů a rozvoje firem. O vzdělávání se dlouhodobě zajímá. V roce 2003 stál u zrodu
soukromé vysoké školy, se kterou dodnes spolupracuje. Jedenáct let řídil firmu poskytující vzdělávací
aktivity dospělým. V současné době mimo jiné participuje na vzniku Komunitní školy a Dětského
lesního klubu. Na případnou spolupráci v radě se těší.
paní Noemi Čermák HYŠPLEROVÁ
dcera ve 3. třídě
Zdůrazňuje, 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 rovněž věnuje
práci blízké vzdělávacímu systému. Patnáctým rokem pracuje v dětských titulech Sluníčko,
Mateřídouška a ABC. Stará se zde o marketing a obchod. Náplní její práce je též vymýšlení
smysluplných kampaní a zacílení dětských titulů na dnešní děti. Podílí se též na organizování
dětských soutěží.
paní Ing. Gabriela NEUŽILOVÁ
syn ve 4. třídě
Absolvovala Českou zemědělskou univerzitu (15 let práce v oboru), dále PedF UK v rámci CŽV, obor
učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Nyní pracuje 5 let jako mzdová účetní. Má organizační schopnosti,
které by ráda využila i mimo pracovní a osobní život. Školu zná jako rodič a též i jako
studující/absolventka pedagogické praxe, kterou zde před 5 lety realizovala. Spolupráce se vzdělávací
institucí ji zajímá, mj. též proto, že by mohla být škole užitečná.
Zveme všechny zákonné zástupce žáků, aby jako oprávněné osoby provedli doplňující volbu do
školské rady. Volba proběhne v den konání třídních schůzek ve středu 21. listopadu 2018
(začátek v 17:00 hod.).
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