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Zezulková Eva

INFORMACE O KANDIDUJÍCÍCH ZÁSTUPCÍCH RODIČŮ
DO ŠKOLSKÉ RADY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2020 - 2022
Pocházím z Hradce Králové. Vystudovala jsem obor právo v Praze a divadelní management v Brně. Nyní pracuji na Zahraničním oddělení
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na ZŠ Petřiny Sever máme tři syny - v čtvrté, sedmé a deváté třídě.
Na škole si cením jak z pohledu rodiče tak i ze zkušenosti našich dětí toho, že klade důraz na vztahy a komunikaci, dává prostor
projektové výuce. Oceňuji otevřený přístup školy vůči rodičům, kteří chtějí přispět ke zlepšení nějaké věci či přinést nějaký zajímavý
podnět jak do výuky tak v rámci volnočasových akcí.
V předcházejícím období školské rady 2016 - 2019 jsem byla její předsedkyní.

Jmenuji se Barbora Fabiánová, a protože kandiduji do rady naší školy, ráda bych vám představila sebe a své důvody. Povoláním jsem
produkční manažerka ve filmovém průmyslu, ale především jsem matka třech dcer, které do školy docházely, docházejí, či docházet
budou a tudíž mi záleží na tom, jakým směrem se bude škola vyvíjet dál. Pohybuji se ve škole již sedmým rokem, ke škole mám vztah.
Velice oceňuji pokrokové metody učení na prvním stupni. V radě bych ráda prosazovala podporu těchto směrů, ale především
návaznost směrů výuky na stupni druhém, a to především v rámci podpory a vzdělávání učitelů.
Na škole mám dva syny na prvním stupni, kterým prošel i nejstarší. Další dítě nastoupí za pár let, pokud se dostane. Pět let
koordinuji projekt Krok ze školy do přírody. Prosazuji badatelský způsob výuky venku a ekologickou výchovu.
Na ZŠ Petřiny sever mám tři děti, sama zde působím jako asistent programu Začít spolu.
Podílím se na projektu přeměny školní zahrady Krok ze školy do přírody.
Jako rodič oceňuji prostor, který mají učitelé ve výuce, vstřícný přístup k dětem i
otevřený přístup k rodičům. Ráda podpořím jakýkoliv rozumný podnět na zkvalitnění výuky nebo prost ředí školy.
Jmenuji se Magdaléna Kýnová a první stupeň naší školy navštěvují mé tři dcery. V letech 2016 a 2017 jsem se podílela na
úspěšných jednáních s městskou částí týkajících se řešení nebezpečných míst pro přecházení v okolí školy. Zajímá mne, kdo bude
do rady školy nově jmenován za MČ a v případě zvolení doufám v hlubší spolupráci. V profesním životě se věnuji výuce angličti ny a
překládání.
Vystudovala jsem žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních věd UK.
Pracuji jako textařka (copywriter).
O dění ve školství a škole se přirozeně zajímám, mám dva syny na prvním stupni.
Od letošních prázdnin, kdy jsme se přistěhovali do Prahy, jsem žena v domácnosti. Jinak mám vystudovanou polonistiku,
bohemistiku a kulturologii, doktorát na FF UK z mezikulturní komunikace.
Celý dosavadní profesní život jsem byla svázána se školstvím, až na jedno intermezzo na krajském úřadě Královéhradeckého kraj e.
Učila jsem na vysokých školách v polské Toruni, v Praze, v Hradci Králové, v Nitře a naposledy v Bratislavě. Nicméně blízké je mi
heslo "žádná vysoká škola nenahradí dobrou školu základní".
Z odborného hlediska mne zajímá dvou- a vícejazyčnost a mezikulturní komunikace mezi blízkými kulturami. Co se týká základního
školství, měla jsem dosud možnost prostřednictvím dvou dcer nahlédnout do vzdělávacího systému v Česku, na Slovensku, v
Polsku a v Rakousku. Osobně mám ráda italský jazyk, dějiny a umění.
Jmenuji se Eva Zezulková, je mi 37 let. Od dětství bydlím na Petřinách a s manželem zde vychováváme dvě holčičky, starší
Verunka chodí do 2.A. Profesně působím na sekretariátu Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK, kde jsem i dlouhá léta
studovala. Aktivně se zajímám o vzdělání svých dětí, ráda hledám novinky a alternativy, chci, aby se ve vzdělávacích
institucích nejen mé děti cítily dobře, šťastně a svobodně.

