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Když jsme před deseti lety začali hledat místo pro společné bydlení s mým manželem, zavítali 

jsme také do Mukařova, ačkoli dojezdový faktor pro každodenní dojíždění do Prahy byl na 

samé hranici námi stanovené maximální vzdálenosti. Samotný Mukařov nás však získal na svou 

stranu sebe samým. Věděli jsme, že budeme chtít v dohledné době zakládat rodinu a prostředí 

Mukařova a jeho nejbližší okolí se nám velmi líbilo i  z pohledu prostředí pro dětství našich dětí. 

Velkým rozhodujícím faktorem při výběru byla mateřská a základní devítiletá škola v místě 

našeho potenciálního nového bydliště a dostatek zájmových aktivit nabízených pro děti i rodiny 

s dětmi. 

Roky plynuly a dnes jsme s mým manželem rodiči školačky a budoucího školáčka. Snažíme se 

poctivě sledovat dění v obci, školu nevyjímaje. Není nám lhostejné, jakými změnami škola 

prochází, jaké vize v plánech vzdělávání jsou navrhovány, do jaké míry jsou do rozhodování 

zapojeni zákonní zástupci dětí, jak probíhá informování o dění ve škole, jak je nastaven systém 

komunikace zákonných zástupců a třídních učitelů atd. 

Jako rodiče dvou dětí v předškolním a mladším školním věku máme před sebou ještě řadu let 

v systému základního vzdělávání. A já bych ráda přispěla svými znalostmi ze studia speciální 

pedagogiky a sociální pedagogiky, zkušenostmi z letitého působení v systému sociálního 

poradenství, s vědomím potřeb nejen dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, v působení 

ve Školní radě.  

Lidé z mého okolí mě obvykle považují za empatického, vstřícného a zodpovědného člověka, 

který plní své povinnosti dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zároveň mu není lhostejný 

život dalších lidí a rád přiloží ruku k tvoření něčeho smysluplného. Z dlouholeté práce ve 

vedoucí pozici týmu devatenácti pracovníků jsem schopna konstruktivní debaty a hledání 

řešení, které je přijatelné pro obě strany, nikoliv „jen“ kompromisem. Dokážu pracovat 

s informacemi získanými z více zdrojů a vyslechnout názor dalších osob bez předpojatosti.  

Z výše zmíněných důvodů by mi bylo ctí být součástí Školské rady naší Základní školy Mukařov 

a mít možnost ovlivnit, jakým směrem se Základní škola bude dále ubírat. 

 

V Mukařově dne 20. 11. 2021 
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Ludmila Horáková 


