
 

VOLBA ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY 

PŘI MŠ A ZŠ OSTOPOVICE – ČTVRTEK 5. 4. 2018 
 
5. 4. VOLEBNÍ DEN, VESTIBUL ŠKOLY (7.00–7.50, 12.00–13.30,  14.30–16.00) 

Hlasovat mohou zákonní zástupci dětí školy – každý rodič zvlášť. Před vhozením volebního lístku se podepíšete  

do připraveného archu. Pověřená osoba 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. 

 

Za přípravný výbor Mgr. Petr Juráček, Ostopovice 28. 3. 2018 

 

 

 

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY 

PRO OBDOBÍ 2018–2021 

 
1. Petr Coufal 

2. Markéta Dobrovodská 

3. Šárka Lankočí 

4. Petr Pecka 

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ 

KANDIDÁTŮ 
 

 

Petr Coufal 
Je to jednoduché, obě naše děti naši školu navštěvují a ještě nějakou dobu určitě budou. Jsem veliký fanoušek 

současného nastavení a rozvoje naší školy a velmi rád se na dalším rozvoji budu podílet.  
Rád přispěji svými zkušenostmi z aktivit, které pro děti osobně pořádám – letní tábory, trénink dětí stolního tenisu  

v Ostopovicích, trenér ledního hokeje u HC Zastávka. Jsem přesvědčen, že můžu přinést další pohled na veškeré 

aktivity naší školy a dále je aktivně rozvíjet. 
 

 



 

 

 

 

Markéta Dobrovodská 
Je mi 38 let. Dosáhla jsem odborného středoškolského vzdělání v oboru oční optiky a v tomto oboru od roku  

2014 i podnikám. Mám dvě děti v 1. a 3. třídě ostopovické školy, které absolvovaly v Ostopovicích i mateřskou 

školku. Se školou jsem v kontaktu každý den, protože naše zahrada sousedí přímo se zahradou školní.  

Od prvních krůčků mých dětí do školky mne, asi jako každého z nás rodičů, zajímalo v jakém prostředí se mé děti 

pohybují. Dobrá kvalita základního vzdělání je odrazovým můstkem pro další studium. Proto bych ráda podpořila 

další vývoj naší školy pro lepší budoucnosti našich dětí. 
 

 

Šárka Lankočí 
Děkuji za projev důvěry a nominaci. 
Máme větší rodinu a vím, že podhled zvenčí bývá velmi důležitý pro rozvoj a rozhled. Vnímám, že školní rada může 

sloužit jako podnětný prvek pro školu z pozic nezúčastněních osob, kteří mají na chodu školy pozitivní zájem,  

ale nejsou zapojeni do administrativy apod. Tím je jejich pohled a podněty přímější bez ohledu na provozní 

záležitosti. Ke vzdělávání mám blízko i ze své původní profese etopeda (speciální pedagog věnující se resocializační  

a terapeutické péči dětem a mládeži z narušeného prostředí, jež ovlivňuje jejich vývoj) a desetiletého působení  

ve vzdělávání dospělých a obchodní činnosti v soukromém sektoru. 
Již nyní, bez této funkce, jsme se s manželem do několika akcí společně se ZŠ pustili (např. pomoc při přípravě 

Zlatého Ámose). Pokud jsem doposud cítila potřebu vznést ať pozitivní, či negativní podnět ke vzdělávání či aktivitám 

školy, udělala jsem to. 
Na vzdělání mých dětí mi velmi záleží. Dávám přednost „výchově ke svobodnému myšlení“ před drilem a pouhým 

memorováním. Jsem ráda, že naše škola v Ostopovicích individuální přístup nabízí. S ohledem na to, že jsem  

se pedagogice i poradenství věnovala, mohu být v radě školy nápomocná. V posledních letech jsem se zaměřila 

převážně na koučování. Je to účinná metoda osobního rozvoje, kterou lze aplikovat jak do praktického života 

jednotlivce, tak do chodu instituce.  
 

 

Petr Pecka 

Jmenuji se Petr Pecka, je mi 38 let a jsem otcem dvou chlapců, kteří navštěvují naši ostopovickou školu. 

Do Ostopovic jsme se s manželkou a dětmi přestěhovali celkem nedávno, psal se rok 2012. V Ostopovicích provozuji 

živnostenskou činnost v oboru informačních technologií. Tento obor se mi stal životním koníčkem i profesí od mých 

15 let. Své zkušenosti se snažím předávat i dětem v počítačovém kroužku, který vedu v Ostopovicích i sousedním 

Troubsku. Zprvu jsem byl nečekaně, ale ve výsledku příjemně zaskočen svojí nominací. Věřím, že budu přínosem 

dětem, rodičům, škole a obci. 

 

 

 


