Lucie Simonová
Jmenuji se Lucie Simonová, je mi 43 let, pracuji jako psycholožka a zároveň se věnuji překladům
odborné literatury. Na gymnázium studují moji dva synové (čtvrtým a šestým rokem). Třetím rokem
jsem členkou ROS. Kandidaturu do školské rady vnímám jako možnost aktivně se spolupodílet na
chodu školy ve prospěch jejích studentů.
Vojtěch Brdlík, septima B
Jsem studentem školy již od roku 2011, v současnosti chodím do třídy septima B. Za tuto dobu jsem
měl možnost poznat chod školy ze všech možných úhlů pohledu. A proč právě já, když se nemohu
pochlubit zkušeností se členstvím v jakýchkoli organizacích, které by se školstvím zabývaly? Důvodem
je dlouhodobá znalost prostředí, schopnost kritického pohledu na věc, odvaha při řešení problémů se
školou a výukou spojených. V případě zvolení jsem otevřen všem studentům a jejich rodičům, co se
týče pomoci s řešením jejich námětů, požadavků či problémů. Za případnou podporu při volbě
předem děkuji.
Jiří Palounek, oktáva C
Je mi 19 let a na Gymnáziu Voděradská studuji již šestým rokem. Naši školu dlouhodobě zastupuji na
českých i mezinárodních konferencích a simulacích, jako např. Evropský parlament mládeže, Pražský
studentský summit a Model of European Union Strasbourg. Mám také více jak roční zkušenosti z
České středoškolské unie, největší organizace zastupující zájmy středoškoláků v České republice.
Doufám, že tyto zkušenosti mi dodávají kredibilitu zastupovat i názory a nápady mých spolužáků.
Účast ve školské radě považuji za možnost přispět ještě k vylepšení naší školy.
Vít Kubů, septima A
Na naší škole studuji již sedmým rokem a za tuto dobu jsem si všimnul spousty nedostatků, které
jakožto řadový student nemohu změnit. Rád bych ovlivnil některé věci, protože na první pohled
mohou vypadat dobře, ale v praxi nefungují (viz relaxační zóna). Hlavní problém vidím v ekonomice
školy, do které studenti nemohou zasahovat a do které nám, cituji, "absolutně nic není". Zároveň se
chci zasadit o lepší přístup a komunikaci mezi učiteli a studenty. Nebojím se aktivně prosadit svůj
názor či názor spolužáků a jednám s politiky, kteří se zajímají o školství. Ve volném čase pracuji pro
Dům Dětí a Mládeže.

