Profil kandidáta do Školské
rady
při ZŠ Zdenky Braunerové
Roztoky

Jméno:
Petra Kazdová DiS.
Věk:
39 let
Stav:
vdaná, 2 děti (6 a 2 roky)
dítě v ZŠ Zdenky Braunerové:
Nela v 1.A
Zaměstnání: na RD, jinak na volné noze: tvorba PR kampaní, lektoring a poradenství pro Perfect Hotel
Consulting v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, před MD jsem působila na manažerských pozicích
českých i mezinárodních společností
Práce s dětmi:
lektorka Strolleringu, doučuji AJ, v minulosti jsem sama vyučovala AJ na ZŠ (ČR a Itálie), později Obchodní
dovednosti v SPV Inter.Continental Praha,
Koníčky: jakýkoli pracovní projekt je mým koníčkem , psychologie, koučink, léčení dle Detzlera,
sebevzdělávání se
Veřejná činnost:
10/2014 – 10/2018
zastupitelka (TOP 09 a nezávislí)
2014 – 2018 členka Školské komise,
2015 – 2018 členka Školské rady, od 09/2018 zmocněnec pro školní stravování od 10/2018
zastupitelka (Společně PRO Roztoky a Žalov), členka finančního výboru
Proč kandiduji:
Pro roztockou školu mám slabost, jelikož ji můj prapraděda pomáhal stavět.
V minulém volebním období jsem byla členem Školské rady za zřizovatele. Letos naše dcera navštěvuje první
třídu, a proto se hrdě hlásím již z řad rodičů.
Ráda bych navázala na práci, kterou jsem v předchozím období započala. Od září jsem byla jmenována
zmocněncem pro školní stravování. Momentálně se věnuji projektu bezlepkového stravování ve školkách a
školách. Našla jsem nového dodavatele a pracuji s ostatními zúčastněnými stranami (dodavatel, škola, rodiče,
Město) na „manuálu“. Tento projekt bych ráda uvedla do zdárného konce.
Nadále mám zájem být členem školské rady, podílet se na fungování školy, na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy, vyjadřovat se ke školnímu řádu, k návrhům školních vzdělávacích programů.
Nebojím se komunikovat s vedením školy ani s námi rodiči.
Naše děti tráví ve škole většinu času a zaleží mi na tom, aby do školy chodily rády, a to nejen oni, ale i
pedagogové.
Budu ráda, pokud mou kandidaturu podpoříte. Děkuji.
Petra Kazdová
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