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Veřejná činnost:
Zastupitel města Roztoky 2014 – 2018, člen stavební komise města Roztoky 2014 – 2018. Od roku
2016 člen školské rady zvolený rodiči při ZŠ Speciální a Praktické škole Rooseveltova 8, Praha 6.
Motivace a cíle pro práci ve školské radě:
Není mi lhostejný stav a budoucí rozvoj nejdůležitější organizace v našem městě, kterou beze sporu
Základní škola Zdenky Braunerové je. Základní škola velkou měrou ovlivňuje, jaké osobnosti a jací
obyvatelé budou v budoucnu tvořit jádro našeho města. Jsem otcem čtyř dětí, a proto se budu
maximálně snažit, abychom dětem v Roztocké škole vytvořili takové podmínky, že jejich znalosti
základního vzdělání obstojí i v dalších, vyšších stupních škol.
Současně musíme vytvořit dobré podmínky pro učitele, aby nám tu Ti kvalitní zůstávali. Rád
bych přispěl k tomu, abychom minimalizovali počet dětí, které jezdí do škol v Praze, protože jejich
rodiče nevěří kvalitě vzdělání v naší škole. Totéž samozřejmě musíme zajistit i u pedagogů, tedy
vytvořit jim takové podmínky, aby zde zůstávali a rádi učili. Určitě je potřeba zapracovat na
zlepšení komunikace školy s rodiči.
Celý profesní život řídím různé týmy lidí na mnoha stavebních zakázkách. Je to svět
různorodých povah a osobností. Měl jsem to štěstí je realizovat kromě ČR také v Jižní Americe,
Africe, Asii a mnoha zemích Evropy. Vždy jsem se dokázal v těchto týmech dobrat zdárného řešení.
Věřím, že se mi to, pokud budu zvolen jejím členem, bude dařit i v této školské radě. Mnohými
jsem charakterizován jako věcný, nekonfliktní, pragmatický.
Vzhledem k tomu, že mám 16-ti letého syna se zdravotním handicapem, který navštěvuje ZŠ
Speciání Rooseveltova, velmi dobře znám problematiku dětí, které mají specifické vzdělávací
potřeby. V ZŠ Speciální Rooseveltova v Praze 6 jsem byl zvolen rodiči členem školské rady.
V souvislosti s plánovanou stavbou několika školních budov v Roztokách v nejbližších
letech bych byl rád při jednáních školské rady nápomocen i svými profesními znalostmi.

