
 

 

Hlasování zástupců rodičů do školské rady  

při MŠ a ZŠ Ostopovice – 12. 11. 2014 
 

12. 11. VOLEBNÍ DEN (6.30 – 7.50, 11.40 – 16.30),  
vestibul školy  
Hlasovat mohou zákonní zástupci dětí školy – každý rodič zvlášť. Před vhozením 

volebního lístku se prosím podepište do připraveného archu. Pověřená osoba (člen 

přípravného výboru) u hlasovací urny Vám vydá hlasovací lístek. Každý volič může volit 

pouze jednou. Jiný termín než výše určený není možný. Svůj hlas můžete dát nejvýše 

dvěma kandidátům. Hlasujete křížkem. Rozhoduje absolutní počet hlasů. Volební lístek 

je neplatný, pokud jsou zaškrtnuti více než 2 kandidáti. 

 

Seznam kandidátů (seřazeni dle dodání podkladů) 
 

□ Zdeněk Dobrovodský 

□ Hana Řehořková 

□ Irena Chaloupková 

□ Jana Trčková 

 

Zdeněk Dobrovodský 
Mé jméno je Zdeněk Dobrovodský, 32 let, pocházím s Ostopovic. 
Jsem osoba samostatně výdělečně činná a pracuji v oboru oční optiky jako oční 
specialista, optometrista. 
Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem otec dvou dětí, které momentálně navštěvují 
naší mateřskou školku v Ostopovicích. V následujících pár letech se začnou vzdělávat 
na základní škole. 
Proto mám velký zájem podílet se aktivně na tom, aby moje děti žily a vyrůstaly v 
prostředí vhodném k jejich dalšímu vývoji, dobrému vzdělání a spokojenosti, ne jen dětí 
samotných, ale taky nás rodičů a pedagogů. 
 
Hana Řehořková 
Jmenuji se Hana Řehořková, mám čtyři děti, z nichž tři navštěvovaly MŠ a následně i ZŠ 
Ostopovice, dvě jsou žáky školy i v současné době. 
Jsem ráda, že děti chodí do školy v místě bydliště a protože mi není lhostejné, jak bude 
škola nadále fungovat, chci se stát členkou Školské rady, abych mohla případně podle 
svých sil a možností činnost školy ovlivňovat. 
 
Irena Chaloupková 
Vzdělání:  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – 
ochrana životního prostředí 
Současné povolání:  
•   maminka dvou dětí (II. a IV. třída) 
•   koordinátor a lektor vzdělávacích a volnočasových aktivit pro 
cílové skupiny odborní pracovníci, rodiče a děti, pěstounské 
rodiny, senioři, veřejnost.  
Činnost v obci: MC Ostopovice, dětský karneval, čarodějnice, 
Mikuláš ve škole, a další. 
Moje konkrétní zapojení ve školské radě: kromě zákonem dané 
činnosti zástupce rodičů ve školské radě tedy zajištění 



 

 

funkčního komunikačního kanálu mezi rodiči a vedením školy také účast při realizaci 
komunitních a dalších akcí školy. Vše v prostředí vzájemné otevřené spolupráce. 
 
Jana Trčková 
Jmenuji se Jana Trčková. Narodila jsem se v roce 1973 v Brně. Od roku 2003 žiji 
v Ostopovicích. Jsem vdaná a mám dvě děti, Elišku a Adámka. Vystudovala jsem 
Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1993 do současnosti 
pracuji v SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené v Brně, nyní jako vedoucí Speciálně 
pedagogického centra pro zrakově postižené. K mým zálibám patří hudba, knihy, 
lyžování a zvelebování chalupy a zahrady. 
Do školské rady kandiduji proto, abych se mohla jako zástupce rodičů podílet na správě 
školy. Jako člen školské rady bych chtěla mít možnost ovlivnit, jakým způsobem budou 
vzdělávány naše ostopovické děti. Vím, že to, jaký vztah ke škole a vzdělávání si děti 
vytvoří v počátcích svého „školního života“, může podstatným způsobem ovlivnit jejich 
chuť učit se a vzdělávat v dalších letech. Proto by škola (tedy i ta naše) měla být místo, 
kam chodí děti rády, místo příjemné, podnětné, inspirující, kde se používají moderní, ale 
i tradiční způsoby vzdělávání. Protože ne vše, co je moderní a nové, je dobré a ne vše, 
co je tradiční, je špatné. Zkrátka všeho s mírou. 

 
 

 


