Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M.
Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním
pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel
gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu
Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední
školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky
sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má
také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně
samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace
ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS,
ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání
(IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů.

Mgr. Martina Běťáková
Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Katolická teologie a
Školský management. Působila jako pedagožka a
zástupkyně ředitele školy a jako provozní manažerka
soukromé školy. O roku 2014 je místostarostkou, v obci má
na starost problematiku vzdělávání a dotací. Na MŠMT
pracuje od roku 2019, spolupracovala na přípravě a
implementaci Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.
Aktuálně je vedoucí oddělení podpory škol, kde odpovídá za
zavádění středního článku podpory škol a zřizovatelů.

Václav Korbel
Je analytikem v PAQ Research, kde se věnuje vzdělávání a
sociálním politikám. Podílel se na vzniku Mapy
vzdělávacího (ne)úspěchu a kromě toho datově popisuje
vzdělávací nerovnosti, financování, náklady předčasných
odchodů nebo například nastavení exekucí a bytové
politiky. Kromě PAQ Research působí ve think-tanku IDEA
při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v. i. Doktorské
studium absolvoval na Institutu ekonomických studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy.

Mgr. Lucie Karešová
vystudovala speciální pedagogiku a profesně se věnovala
lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Po
rodičovské dovolené začala v r. 2008 pracovat na MŠMT
v oblasti evropských fondů, kde byla nejprve projektovou
manažerkou individuálních projektů v oblasti regionálního
školství a posléze se stala vedoucí oddělení projektové
kontroly individuálních projektů. Od r. 2015 pracuje v odboru
administrace zjednodušených projektů, ve kterém má na
starosti metodickou podporu školám jako příjemcům dotace i
metodickou podporu svým kolegům. Lektoruje semináře,
připravuje podpůrné metodické materiály a společně s kolegy se snaží o
srozumitelnou informovanost školám.

Mgr. Martina Čapková, DiS.
Působí na MŠMT již 11. rokem, z toho 5. rokem na pozici Administrátor
zjednodušených projektů v Odboru administrace
zjednodušených projektů. V rámci své agendy má na starosti
hodnocení žádostí o podporu, kontrolu zpráv o realizaci a
výstupů projektu, administraci změn v projektech, poskytování
metodické podpory žadatelům a příjemcům a v neposlední
řadě přednášení na seminářích pro žadatele a příjemce.
V tomto roce přibyla do její agendy ještě spolupráce na
metodických záležitostech operačního programu.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní
univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na
vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně
ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou,
poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní
akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a
vedení školy. Je garantkou oblasti školské legislativy pro
redakci Řízení školy.

Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová
Alice Kubů Frýbová je advokátka se specializací na školské
právo. Zastupuje školy, rodiče a učitele před soudy i mezi
sebou navzájem. Vykonává činnost pověřence pro ochranu
osobních údajů pro školy a školská zařízení. Je hlavní
autorkou publikace „První zkušenosti s GDPR ve školství“ a
pravidelně přispívá do časopisu Řízení školy a všech jeho
speciálů.

Mgr. Pavel Škramlík
Vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací TV na
PedF v Ústí nad Labem a funkční studium managementu na
KU v Praze v projektu Úspěšný ředitel. Učil na ZŠ V Praze a
v Litvínově, vedl málotřídní MŠ a ZŠ. Od roku 2004 vede
Sportovní soukromou základní školu v Litvínově, kde je jeho
hlavním úkolem pedagogické vedení týmu, podpora hodnot a
klimatu školy. Je propagátorem efektivních metod učení,
svobodných pohledů na výchovu a přístup k dětem. Ve škole
dlouhodobě využívá plánování profesního rozvoje pedagogů,
mentoring a koučování. Má zkušenosti jako lektor zejména v oblasti vedení lidí,
metody FIE, podporuje učitele a ředitele jako mentor a kouč. Je součástí týmu lektorů
Akademie Libchavy, spolupracuje s NPI v projektech SYPO, APIV B a SRP. Je členem
networku ředitelů TOŠ, Učitelské platformy, působí v porotě Global Teacher Prize.

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. V posledních
dvaceti letech působil v řadě rolí v oblasti vzdělávání a
vzdělávácí politiky, mj. jako předseda Studentské komory
Rady vysokých škol (2003-2005), kancléř Masarykovy
univerzity (2006-2009), ředitel odboru vysokých škol a
náměstek ministra na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy (2009-2013). Stál u zrodu Strategie vzdělávací
politiky do roku 2020. Je členem strategického poradního
výboru Evropské asociace institucí ve vysokoškolském vzdělávání (EURASHE) a
místopředsedou odvolacího výboru Evropského registru agentur zajišťujících kvalitu
ve vysokém školství (EQAR), v roce 2019 obdržel vyznamenání „Za zásluhy o
rozvoje kvalitu vzdělávání“ udělované Českou školní inspekcí.

Mgr. Renáta Zajíčková
Poslankyně, starostka Prahy 5, manželka, matka,
zakladatelka soukromé školy, manažerka, středoškolská
pedagožka, podporovatelka sportu, vzdělávání a veřejného
života.

Petr Zahradník
Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze (2005),
pracoval jako konzultant v oblasti energetické náročnosti budov
na národní i mezinárodní úrovni. Od roku 2015 se zaměřuje na
udržitelnost ve stavebnictví a šetrné budovy. V České radě pro
šetrné budovy působí jako projektový manažer národních a
evropských projektů, vede pracovní skupiny k inovacím,
technologiím a úsporám v budovách nebo k udržitelným
materiálům a cirkulární ekonomice.

