Volby do Školské rady - vizitky kandidátek
Lucie Chroustová
Vážená školská rado,
jmenuji se Lucie Chroustová a je mi 39 let. Žiji v malé obci na
Mořince, kde také pracuji jako knihovnice. Jsem vdaná a mám
tři děti. Mé záliby jsou četba, studium a především sport.
Ve své práci se zabývám především rozvojem předčtenářské a
čtenářské gramotnosti, a proto velmi úzce spolupracuji s
mateřskou školkou v Řevnicích. Je důležité rozvíjet čtenářskou
gramotnost také u žáků, aby mohli čtení dále využívat jako
nástroj k dalším dovednostem, a proto se snažím navazovat
spolupráci i s třídami ZŠ v Řevnicích.
Rozhodla jsem se kandidovat do školské rady, protože mě
zajímá koncept dalšího směřování řevnické školy, především
její stabilita, která v minulých letech velmi kolísala. Nejen, že
je důležité prostředí školy, ale také příjemná atmosféra
uvnitř. Ráda bych podpořila učitelský sbor ve všech směrech,
aby měli dobré pracovní podmínky, mohli se dále vzdělávat a
pracovat na svém seberozvoji. Načerpat nové zkušenosti a
získat nový náboj je vždy potřeba k další motivaci a práci s
našimi dětmi.
Pevně věřím, že naše škola získá zpátky dobrou pověst.
Pojďme ji společně dát šanci, zaslouží si to.
Lucie Chroustová

Markéta Sedláčková Davidová
Dobrý den,
Jmenuji se Markéta Sedláčková Davidová a ano, jsem
naplavenina z Prahy, ale Řevnice mám za těch 7 let již
hluboko v srdci. Vyrůstají nám tady naše 3 děti a není mi,
bohužel, lhostejné jaké budou jejich vzpomínky na školu, kde
trávili většinu svého všedního dne. Naše škola je musí
inspirovat, podněcovat chtít vědět, bavit a býti bezpečné
místo kde jsou šťastni oni ale i jejich učitelé. A já, jak se znám,
pro to zkusím udělat vše. Děkuji.
Markéta Sedláčková
Markéta Uriánková
Dobrý den,
starší syn absolvoval základní školu v Řevnicích v loňském
roce. Mladší syn navštěvuje sedmou třídu. Jako rodič jsem v
kontaktu se školou již deset let.
Jsem vystudovaná fyzioterapeutka, nyní mám vlastní praxi. Po
vysoké škole na FTVS UK jsem absolvovala čtyři semestry
doktorandského studia obor Filosofie výchovy při
Pedagogické fakultě UK. Problematika školství, vzdělávání a
podpora dětí se specifickými potřebami je mi blízká.
Mgr. Markéta Uriánková

