Ing. Vilma Kazdová

Dětství jsem strávila v moc fajn škole v jižních Čechách, odkud pocházím. Pokračovala jsem
na gymnáziu, studovala jsem v USA a po maturitě pokračovala na VŠ do Prahy. Vzdělání a
školy (respektive prostředí a atmosféra v nich) hrály v mém životě zásadní roli a významně jej
ovlivnily do budoucna. I proto bych ráda podpořila školu v Tehově, kam nás tak trochu
zavedly i výše zmíněné zkušenosti se školami a jsme za to moc rádi.
Od ukončení studií jsem pracovala na obchodních, a především marketingových pozicích ve
velkých nadnárodních firmách. S příchodem našich dvou dcer a přestěhováním na polosamotu
kousek od Tehova jsem kariéru záměrně poslala tak trochu na druhou kolej a rozhodla se
budovat ji už jen tam, kde to pro mne dává smysl. Nyní pracuji jako Marketing Manager v
rodinné firmě, která se věnuje prémiové gastronomii a kde jsem moc spokojená.
Ve volném čase s rodinou trávíme rádi čas v přírodě, cestujeme, máme rádi hory jako turisti
v létě a jako lyžaři v zimě. Dalším velkým koníčkem je film a literatura, pozitivní vztah ke
knihám se snažím podporovat i u svých dcer.
Na Tehovské škole si cením především rodinného prostředí, které umožňuje osobnější,
individuální přístup k dětem a tím i kvalitnější výuku; snahu o budování kladného a
zodpovědného vztahu dětí k přírodě s využitím všech možností z okolí; akcí ze života školy se
zapojením rodičů a místních včetně využívání projektů a grantů; snahy o zajištění zajímavých
volnočasových aktivit pro děti.
Výše zmíněné body jsou i témata, k jejichž prohloubení a rozšíření bych ráda přispěla i jako
člen školské rady.

Mgr. Radka Staňková

Vystudovala jsem kombinované studium obor Učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů na Přírodovědecké a Matematicko- fyzikální fakultě University Karlovy v Praze,
tedy k pedagogům dodnes vzhlížím s velkou úctou, že jste schopni se dnešním nezbedům
postavit čelem a obstát v nelehké, a přitom klíčové roli lidí, kteří ovlivňují vzdělání a myšlení
budoucích osobností našeho národa. Já jsem se na konci studia začala věnovat spíše
klinickému výzkumu v oblasti farmakologické léčby. Jako mladého nadšence mne pak
poněkud zklamal pomalý a komplikovaný posun vědy směrem ke konkrétním pacientům,
proto mé kroky vedly k farmaceutickému průmyslu. Mám zkušenosti z oborů antibiotické
léčby, biologické léčby v dermatologii, dále v kardiologii, diabetologii a nefrologii. Poslední
tři obory dodnes zastřešuji jako Medical Mananger ve společnosti AstraZeneca. Mou klíčovou
odpovědností je zajistit, aby odborná lékařská veřejnost měla stále k dispozici nejnovější
vědecké poznatky. Podílím se také na spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv,
zejména v ohledu zajištění správné dokumentace.
K mým zájmům patří pobyt v přírodě a naši dva pejsci – plemeno Portugalský vodní
pes, jehož chovu se věnujeme. V poslední době mi na další záliby zůstává poměrně málo
času, ale když to vyjde, tak ráda čtu, cestuji, také ráda vařím a vyrábím s dětmi. Ze
sportovních disciplín jsem se mnoho let věnovala standartnímu tanci.
Hlavním důvodem, proč bych se chtěla stát členem školské rady, je můj zájem o školu,
kterou navštěvují obě moje děti a také o obec, kde bydlím. Musím říci, že jsem nadšená
z proměny, jakou naše škola během posledních let prodělala i když vím, že to nebylo lehké.
Krásné světlé třídy jsou jistě zdravější prostředím pro všechny děti, které školu navštěvují.
Líbí se mi také projekty, na kterých škola spolupracuje i jak se snaží o využití projektů
podporovaných MŠMT. Jsem velice ráda, že škola řeší kvalitu stravování. Konkrétně naše
děti jsou z nového dodavatele nadšené. Myslím také, že škola reflektuje současné výukové
trendy. Osobně jsem velikým fanouškem Hejného matematiky a je skvělé, že zrovna třída
mého syna měla možnost tuto metodu vyzkoušet. Mám srovnání obou výukových metod
pouze ve vztahu k mým dětem, ale rozhodně splnila mé očekávání v ohledu podílu dětí, které
matematika v Kubíkově třídě baví. Velice si vážím také spolupráce rodičů z OS Tehov, již
několikrát jsem uvažovala o možnosti pokusit se připravit pro zájemce něco z oblasti
přírodovědy či podpořit tým v projektu lesní družiny, ale musím si upřímně přiznat, že
v pracovním čase nejsem schopná se pravidelně uvolnit. Přesto věřím, že by bylo možné
školu podpořit a pomoci s projekty, které nepotřebují mojí pravidelnou „docházku“.
Moje děti chodí do školy rády, a to je něco, za co jsem všem lidem, kteří se podílejí na
tom, jaká dnes naše škola je, velice vděčná. Pokud je možné tento tým lidí nějak podpořit,
udělám to velice ráda.

Ing. Lukáš Zíta

věk 39 let,
vystudovaný ekonom s 16letou praxí v bankovnictví,
bydlíme s manželkou, Lukáškem (8 let),
Lucinkou (5 let) a s dvaadvaceti rybičkami ve Strašíně,
mezi mé zájmy patří rodina a cestování.

Čeho bych chtěl ve školské řadě dosáhnout:
být prostředníkem mezi rodiči a vedením školy
podpora volnočasových aktivit žáků
snaha o získání dalších sponzorů pro školu

Mgr. Petr Holešínský

Vystudoval jsem Právnickou fakultu MU v Brně a od roku 2005 pracuji jako advokát v Praze.
Do Tehova jsme se přistěhovali v roce 2016 a naše děti Albert a Heda začali chodit do zdejší
školy a do školky. Považuji školu za klíčovou součást obce a není mi lhostejný její další
rozvoj. Pro žáky prvního stupně je důležité prostředí, ve kterém zahájí svůj žákovský a
studentský život. Proto chci, aby je škola formovala pozitivně a poskytla jim úvodní sociální
zdatnosti tak, aby byli schopni se dále orientovat a obstát v nastupující náročné době. Rád
bych se proto prostřednictvím členství ve školské radě podílel na úspěšném rozvoji naší školy.

