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Kandidátní listina zákonných zástupců 
do Školské rady ZŠ Světice, příspěvkové organizace, U Hřiště 151, 251 01 Světice 

pro volby konané dne 26. 9. 2022 na období 2022 - 2025 

 
Volební komise v termínu vyhlášení voleb 14. 9. 2022 obdržela následující návrhy na kandidáty z řad 

zákonných zástupců na členství ve Školské radě ZŠ Světice, příspěvkové organizace: 

 

Jméno a příjmení  Proč chci kandidovat? 

Jiří Lehejček Vážení rodiče, rád bych se spolupodílel na naplňování vizí ZŠ Světice a posiloval 

hodnoty, kolem nichž pedagogický sbor vystavěl její směřování. Domnívám se, že velkou 

část z nich pěstuji i ve svém profesním životě a škole tím pádem snad mohu pomoci. 

Jsem akademikem na Fakultě životního prostředí, zabývám se výzkumem adaptace 

dřevin na klimatickou změnu a zodpovědnou správou krajiny, která by nám neměla být 

hrozbou, ale součástí řešení environmentálních problémů. 

V oblasti správní mám zkušenosti z řídících orgánů v obdobné úrovni jako je školská 

rada (místopředseda IFOAM Organics Europe, předseda České technologické 

platformy pro ekologické zemědělství, člen dozorčí rady Lesů ČR). 

Markéta Koběrská  

Zuzana Hubková  

Hana Marvánová  

Pavol Dravecký Oba se problematice školství velmi rádi věnujeme, máme dobré i špatné zkušenosti s 

alternativními druhy vzdělávání, a já také s vzdělávacími systémy v zahraničí 

(francouzské a americké školy). Rád bych rovněž uplatnil svoje povoláni manažera 

datové analytiky a přispěl k tvoření vize, strategie a měřitelných cílů školy. 

Pavlína Dravecká Oba se problematice školství velmi rádi věnujeme, máme dobré i špatné zkušenosti s 

alternativními druhy vzdělávání. 

Petr Jarkovský  

Vladislava Balonová Jako vystudovaný ekonom se specializací na finance a účetnictví bych ráda byla škole 

přínosem svými zkušenostmi a komplexním pohledem a zkušenostmi z oblasti dotačních 

projektů a zlepšování efektivity procesů v různých typech podniků. Stávající pedagogický 

tým považuji za velice schopný a odborně na svém místě. Ráda bych byla účastna dalšího 

rozvoje vzdělávání v lokalitě, ve které žiji.  

 

 

 

 

Ve Světicích, dne 16. 9. 2022                

 

                              Mgr. Pavla Žižková 

                                                                           ředitelka ZŠ Světice, příspěvkové organizace 

 


