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SEZNAM MÍSTNÍCH LEADRŮ 

projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II 
 

Jméno, příjmení, titul Organizace 
Pracovní 

pozice 
Stručný důvod označení 

Mgr. Jitka Tichá 

Informační a 
poradenské středisko 
pro volbu a změnu 
povolání (IPS) - Úřad 
práce Havířov 

Specialista pro 
volbu povolání 
(IPS)  

Starost a zajištění problematiky volby povolání žáků 
v rámci kariérového poradenství 

Bc. Milan Kasl 
Havířovsko-karvinský 
kovo klastr, z.s. 

Předseda 
předsednictva 

Propagace a zatraktivnění technických studijních 
oborů 

Milada Kaďůrková, Mgr.  důchodkyně 

Paní Milada Kaďůrková patří k výrazným osobnostem 
kultury města Havířova. Od roku 2000 vede 
literárně-hudební večery v hudebním oddělení 
Městské knihovny Havířov. Spolupracuje s Městským 
klubem důchodců formou přednášek o literatuře a 
filozofii (od roku 2004). Její jméno je spojeno 
s několika tituly, např. Estetika strojopisu (1994), 
Vzácní humanisté (1996), monografie Setkání 
s Viktorem Fischlem (2002) a další. Paní Mgr. 
Kaďůrkové byl udělen titul OSOBNOST KULTURY 
2017. 

Jarmila Latosinská, Ing. 
SVČ Don Bosko 
Havířov 

    Ekonom, 
účetní 

Odborník v oblasti účetnictví a ekonomiky 
příspěvkových organizací. 

Mgr. Helena Kubinová 
          ZŠ 1.máje, 
Havířov 

učitelka/člen 
PSMG 

organizátor okresních soutěží: MO, M Klokan, Př 
Klokan, Pythagoriáda 

Přemysl Mikoláš Mgr. 
ADAM – autistické 
děti a my,z.s.  

Psycholog, 
psychoterape
ut  

Pan psycholog Přemysl Mikoláš se více než 10let 
odborně věnuje rodinám s dětmi s autismem, je 
jejich průvodcem v těžké životní situaci a svou 
odbornosti přisívá k rozvoji těchto děti a rodin. 
Současně je i mnoho let psychologem v Dětském 
domově se školou v Těrlicku. Díky jeho nápadu se 
podařilo propojit tyto dvě sociálně vyloučené 
skupiny děti a vzniklo tak ojedinělé propojení, které 
dává zúčastněným novou naději a smysl života.  

Šárka Chobotová Mgr. 
MŠ Paraplíčko, 
Havířov, příspěvková 
organizace 

Ředitelka, 
speciální 
pedagog 

 Speciální pedagog s dlouholetou praxí a 
zkušenostmi v oblastí výchovy a vzdělávání dětí se 
SVP. Rádce v oblasti hledání možností vzdělávání, 
terapeutických aktivit, mimo školních aktivit a v 
oblasti vyhledávání odborné pomoci pro rodiny 
s postiženým dítětem. 

Michal Malina dříve ZIP, nyní živnost 
primární 
prevence na 
školách 

dobrá práce s třídními kolektivy napříč ORP Havířov 
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