
KANDIDÁTI  ZA RODIČOV 
DO RADY ŠKOLY

Voľby do Rady školy             
ZŠ Vazovova

22. – 24.september 2020



KANDIDÁTKA č.1

Marcela Hanzelová
Pracujem na STU a som matka žiaka 7. ročníka.

V škole deti trávia viac hodín ako s rodičmi. Je to inštitúcia, ktorá ich, po rodičoch, 
najviac „formuje“ a ovplyvňuje. Nie je mi ľahostajné kde a ako deti trávia čas. 

V prípade zvolenia by som v rámci svojej pôsobnosti vykonávala činnosti prislúchajúce z 
príslušných právnych predpisov. Moja priorita by bola komunikácia medzi rodičmi, vedením 
školy a pedagógmi a pomoc pri projektoch pre deti.



Informácie o mne:

Učím na Trnavskej Univerzite budúcich učiteľov angličtiny.

Som tiež poslankyňou v Starom Meste a mama dvoch synov.

Rozhodla som sa kandidovať do Rady školy za rodičov.

Mám syna v 7.B, ktorý chodí na ZŠ Vazovova od 1. ročníka.

Starší syn tiež chodil na Vazku, teraz je na Gymnáziu Grösslingova.

Takže školu dobre poznám.

Priority, ktoré by som chcela pomôcť presadiť:

Chcela by som pomôcť zabojovať za dokončenie nového školského dvora, aby sa naše deti mali po škole kde hrať a aby
hodiny telesnej výchovy mali v modernom a bezpečnom prostredí. Zároveň sa budem zasadzovať za to, aby škola prešla
rekonštrukciou budovy, ktorá bola sľubovaná pred niekoľkými rokmi cez nórske fondy, ale nakoniec sa neuskutočnila. Je
mi ľúto, že napriek tomu, že sme v Bratislave - Starom Meste, doteraz sa nepodarilo zabezpečiť tak potrebnú
modernizáciu a rekonštrukciu. Keď človek cestuje po Slovensku, mnoho škôl je zateplených, vymaľovaných, majú
vymenené podlahové krytiny, či nový nábytok. Naše deti si to predsa zaslúžia tiež.

Vopred ďakujem za každý hlas.

KANDIDÁTKA č.2

Mgr. Petra Hitková, PhD.



KANDIDÁT č.3

Patrik Križanský
Rád by som bol, aby sa Rada školy stala funkčnejším orgánom, ktorý bude lepšie prepájať rodičov s učiteľmi
a zástupcami samosprávy. Chcel by som, aby sme rôznymi menšími projektami vylepšili podmienky pre naše deti.
Dobrým príkladom je pokračovanie úpravy školského dvora a realizácia druhej etapy jeho rekonštrukcie. Chcel by som
pomôcť s hľadaním financií a presadením projektu.

Podobnými postupnými krokmi sa nám to podarilo aj inde vo štvrti Blumentál, napr. pri rekonštrukcii parku na
Kmeťovom námestí či Blumentálskej ulice. V našom OZ Kmeťovo námestie, ktorého som predsedom sme pred pár
rokmi začali presadzovať rôzne miestne rozvojové projekty a dnes sú do aktivít zapojení rôzni aktéri od developerov
až po samosprávu. ZŠ Vazovovu beriem ako dôležitú súčasť štvrte, ktorá sa potrebuje v mnohom zlepšiť. Beriem to
ako výzvu.



KANDIDÁTKA č.4

Mária Rothensteinová
Mama dvoch skvelých detí na ZŠ Vazovova, učiteľka 1. stupňa + anglický jazyk, od júla 2020 projeková
manažérka prokejtu „Podpora demokratizácie v školách“ v Slovenskej komore učiteľov. V našej
základnej škole pôsobím od roku 2015 vo Výbore rodičov ZRPŠ ZŠ Vazovova a od roku 2016 mám tú
česť viesť ho.

Do Rady školy som sa rozhodla kandidovať preto, že verím v aktívny prístup, myšlienku, ktorú v sebe
nesie inštitút Rady školy a silu riešenia...

Mojou snahou bude zlepšiť komunikáciu Rady školy smerom k rodičom (zverejnenie informácií na webe
školy, komunikácia prostredníctvom Edupage), stanoviť a presadzovať priority vzhľadom k potrebám
školy (aktuálne témy: revitalizácia školského dvora, spájanie základnej školy a gymnázia, nastavenie
dlhodobej vízie školy, definovanie kritérií pri nadchádzajúcom výbere riaditeľky/riaditeľa školy).



Veríme, že prídete voliť.

Kde? pred hlavným vchodom do                         
školy

Kedy? utorok 22. – 24.9.štvrtok 

Čas:     7.00 – 8.15   


