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Listina kandidátů do Školské rady GJP – VOLBY 2021 
 
 

   

1 Dipl. Ing. Eva Kancnýřová 

Tuto školu jsem sama navštěvovala a výborně mě 
připravila na mé budoucí studium na univerzitě. Svým 
působením ve školské radě bych ráda škole její přínos 
vrátila. 

2 Iva Bílková 

Jsem předsedkyně Okrašlovacího spolku v Mladé 
Boleslavi, členka komise životního prostředí a členka 
komise pro zdravé město Magistrátu města Mladá 
Boleslav, jsem členka ochránců přírody ČSOP Klenice. 
Pracuji jako environmentální konzultant, navrhuji 
parkové úpravy veřejných prostranství, zahrady, dětská 
hřiště. Vystudovala jsem zahradnictví, sadovnictví se 
zaměřením na arboristiku a dendrologii a pracovala 
jako správce sídelní zeleně Statutárního města MB. 

3 Zuzana Malá 
Jsem přesvědčena o důležitosti spolupráce školy a 
rodičů na výchově a vzdělávání dětí. Ráda bych se 
podílela na udržení prestiže a respektu školy. 

4 David Jíra 

Jsem studentem třetího ročníku gymnázia, minulý 
školní rok jsem vedl Studentský parlament, aktuálně 
předsedám Boleslavskému parlamentu mládeže. Mezi 
mé zájmy patří politika. Ve Školské radě bych rád 
zúročil své dosud nabyté zkušenosti a nové dovednosti 
naopak získal. Děkuji za Vaše hlasy. 

5 
JUDr. Drahomíra Janebová 

Kubisová 

Gymnázium dr. Josefa Pekaře jsem před řádkou let 
absolvovala a nyní ho navštěvuje moje dcera. Můj 
zájem o jeho řádný chod je tedy pochopitelný. Jako 
advokátka se snažím přijít věcem na kloub a jsem 
zvyklá chránit oprávněné zájmy klientů. Obdobně bych 
postupovala i jako zástupce ve školské radě. 

6 MUDr. Eva Taha 

Ráda bych prostřednictvím školní rady přispěla svými 
zkušenostmi a nápady k rozvoji školy, a zároveň 
zastupovala zájmy studentů. Osmileté gymnázium je 
mi velmi blízké, sama jsem jeho absolventkou. 
Zkušenost mám i ze střední školy v zahraničí. 

7 Mgr. Josef Novotný 
Rád se budu podílel na chodu školy, která se stala 
součásti života mého syna. 

8 Ing. Jitka Čerychová 

Jsem inženýrkou ekonomie a pracuji jako terénní 
inspektorka ve státní agentuře. Sedmým rokem 
působím jako členka v Komisi pro výchovu a 
vzdělávání Rady města Mladá Boleslav. Z pozice 
matky studentky 2. ročníku jsem od září 2020 členkou 



Poradního sboru Společnosti přátel školy a nyní bych 
se ráda aktivně zapojila také do činnosti ve Školské 
radě a využila mimo jiné i získané zkušenosti z oblasti 
mladoboleslavského školství ku prospěchu a rozvoji 
GJP. 

9 Ing. Michal Kalík 

Co mě to napadlo kandidovat do Školské rady GJP? 
Dobrá otázka :-)  
Myslím, že důvodů je hned několik. Ten asi největší je 
to, že GJP je mojí takovou středoškolskou alma mater. 
Dále zde před 2 roky absolvovala 8-leté studium moje 
dcera a nyní zde prvním rokem studuje i můj syn. Řekl 
bych tedy, že mám dobré informace o tom, kam škola 
směřuje, kde se jí daří, ale i jaké výzvy se jí zatím 
nepodařilo uskutečnit. Znám osobně řadu vyučujících, 
ale i rodičů současných studentů školy. Chtěl bych tedy 
(a cítím to trochu jako milou povinnost) přispět k rozvoji 
komunikace mezi rodiči a vedením školy a bez obav 
tlumočit to, co se líbí i nelíbí. 
Již dříve jsem na 2.ZŠ pracoval jako zástupce třídy v 
Rodičovské radě a později i ve Školské radě.  
Rád si vyslechnu vaše názory a budu s nimi dál 
pracovat tak, aby se dostaly tam, kam mají. Protože 
není špatný názor, je jen špatný posluchač.  
Děkuji. 

 
 
 

Volby proběhnou po třídních schůzkách 2021, které jsou 
plánovány na středu 10.11.2021. O jejich přesné organizaci a 

formě ještě budeme informovat dle aktuální situace 
v pandemii COVID-19. S rozhodnutím čekáme na nejzazší 

možný termín. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Další informace: telefon +420 326 375 951      www.pekargmb.cz 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.pekargmb.cz/

