
 

VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 
 

PŘIHLÁŠKA – VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021 - 2024 
 

Osobní údaje 
 
Jméno a příjmení:  Ing. Ladislav Král, MBA 

 
Adresa:   Velké Kunratické 1320/41, Praha 4 Kunratice  
 

Spojení (telefon, e-mail): m: 724 743 073, e: kral.ladislav@gmail.com  
 
Datum narození:  25. srpna 1981 
 

Stav, děti:   ženatý, manželka Mgr. Eva Králová 
Adam, 11 let, ZŠ Kunratice 1.-5. C (následně gymnázium) 
Tobiáš, 7 let, ZŠ Kunratice 2. D 

Michael, 6 let, MŠ Kunratice 
 
Důvod kandidatury: 

S naší rodinou bydlíme v Kunraticích od roku 2005. Líbí se nám zejména sousedská pospolitost a blízkost 
přírody. Také si velmi vážíme kvality místního vzdělávání. Přeji si, abychom zde žili mnoho dalších let, 
během kterých naši tři synové společně s vašimi dětmi získají základní dovednosti právě na ZŠ Kunratice. 

Ve Školské radě bych rád navázal na svoje dosavadní působení zástupce rodičů v období let 2018 až 2021. 
V následujícím tříletém období chci přispět zejména k tomu, aby naše děti dále získávaly kvalitní znalosti 
a sociální dovednosti při zachování dobré skupinové atmosféry a individuální duševní pohody. 

Prioritou pro mne bude práce na zabezpečení vhodných podmínek pro učení, a také na podpoře schopnosti 
žáků a pedagogů učit se v rozmanitých podmínkách bez podléhání stresu. Jedná o například o pořádání 

pravidelných skupinových supervizí pro asistenty pedagoga, učitele nebo celý pedagogický sbor.  Zde bych 
rád využil vlastní znalosti a dovednosti, a také vztahy s dalšími odborníky na duševní zdraví ve školství. 

Jsem přesvědčen, že lidskou přirozeností je chtít něco znát, umět a spolupracovat. Většina úspěšných 
kultur a společností stojí právě na těchto hodnotách.  Mým zájmem je také umožnit našim dětem přístup k 

poznání, které je nasměruje k profesi, při níž nejlépe  využijí své jedinečné dovednosti a talenty. 

S ohledem na výše uvedené základní hodnoty bych rád podporoval tyto oblasti: univerzální jazyky (umění, 
logika, matematika), český jazyk a světové jazyky (čtenářské kluby, divadelní kroužky), správnou volbu 
profese (s ohledem na individuální osobnost dítěte), pohyb a sport (doprava do školy, jakékoli aktivity). 

     
Pracovní zkušenosti: 
2017 – 2021 Poradce při nákupu, prodeji a investování a oceňování firem (M.C.TRITON) 

2020 – 2021 Poradce osobního rozvoje a terapeut (PANAGA) 
2013 – 2017 Člen představenstva a finanční ředitel cestovní kanceláře pro ČR, SR, PL a HU (Exim Tours) 
2004 – 2012 Analytik a manažer týmu podnikového poradenství při změnách vlastnictví společností (PwC) 
 

Zájmy: 
Zdroj inspirace: „Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás dovede kamkoli.“ (A. Einstein)   
Osobní rozvoj: výcvik v biodynamické a integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT). 

Sport (běh, kolo, florbal, basketbal) a rodinný  život (výlety, poznávání). 
 
 

Dne: 5. listopadu 2021        podpis: 
 

Ladislav


