Mgr. et MgA. Michaela Lažanová

Dlouhodobě se věnuje pedagogické práci. Má zkušenosti s výukou češtiny, angličtiny, češtiny
jako cizího jazyka a dramatické výchovy napříč všemi věkovými skupinami.
Vystudovala Bohemistiku na FFUK a KVD na DAMU v Praze. Obě studia ověřuje praxí jak
v mateřských, základních školách a středoškolských institucích, tak v nejrůznějších centrech
volného času. Absolvovala řadu kurzů pořádaných PAU, seminář Kritického myšlení a kurz
Respektovat a být respektován.
Je matkou tří synů (10, 14, 16 let). Nejstarší syn v září zahájil druhý ročník na GPN. Své
pedagogické zkušenosti by mohla nabídnout ve školské radě a být tak nápomocna propojení
rodičovského i školského pohledu.

Eleonora Přikrylová

Studovala jsem na Vyšší odborné škole publicistiky. Založila jsem a poté deset let vedla firmu
nabízející originální oblečení pro děti Little Rock Star. Nyní pracuji jako asistentka vzdělávání v
Centru paliativní péče. Jsem dobrovolnice Post Bella.
Mám tři děti a jejich vzdělání je pro mě velmi důležité. Mnoho let jsem byla v radě rodičů na
jedné základní škole, kam děti chodily, organizovala jsem tam dobročinný bazar a podobné
akce. Bohužel jsem s dětmi musela řešit i problémy a několik přechodů mezi školami. O to víc
jsem vděčná za přístup a hodnoty Gymnázia paměti národa.
Mám dvě kočky, baví mě hudba, popkultura a ráda peču chleba.

Ondřej Balík

Jsem otcem studenta prvního ročníku. Je mi
48 let. Jsem ženatý, mám tři děti.
Pracuji jako učitel druhého stupně ZŠ - učím dějepis, fyziku a hudební výchovu na Tyršově ZŠ a
MŠ v Praze 5 - Jinonicích. Na této škole jsem také třináct let působil jako výchovný poradce a
jsem zde členem školské rady za pedagogický sbor.
Kromě pedagogiky se rád věnuji hudbě, cyklo- a vysokohorské turistice a příležitostně psaní
dětských knih.
Mou motivací pro kandidaturu do školské rady je chuť mít alespoň malou účast na provozu tak
zajímavé školy, jakou se zdá být GPN.

Simona Matějková

Dobrý den,
ráda bych se stala členem školské rady, protože se zajímám o fungování školy, záleží mi na tom,
aby škola prosperovala a hlavně, aby v ní prosperovali naše děti. Mám nyní časový prostor,
takže se mohu zapojit do fungování školní rady, případně přispět tam, kde bude potřeba.
Myslím si, že je důležité, aby rodiče, studenti a pedagogové společně vytvářeli takovou školu,
která bude nabízet příjemné prostředí, ve kterém se budou studenti cítit dobře. A zároveň
poskytne bezpečné zázemí, které nabídne studentům možnost rozvíjet se, podpoří každého
studenta v tom, co ho zajímá, a poskytne podmínky pro přípravu na další studium. Je důležité,
aby se do školy studenti i pedagogové těšili a chodili do ní rádi. Dobrá komunikace mezi školou,
studenty a rodiči je základem k dobrému fungování školy.
Děkuji.

