
Profily kandidátů do školské rady

1. Bulant Michal; Mgr., Ph.D. 

prorektor  MU  pro  vzdělávání  a  kvalitu,  pracovník  Ústavu  matematiky  a  statistiky  PřF  MU.
Absolvent našeho gymnázia (1991), poté odborné matematiky na PřF MU a informatiky na FI MU.
V letech 2001-2010 proděkan PřF MU, od r. 2016 prorektor MU, člen vědecké rady MU. V letech
2002-2016 externí učitel na našem gymnáziu. Ženatý, 4 děti; tři dcery jsou absolventkami našeho
gymnázia, nejmladší syn je nyní ve 4. ročníku osmiletého studia.  Mezi jeho zájmy patří zejména
sport a hudba.

2. Fuchs Eduard; doc., RNDr., CSc.

pracovník  Ústavu  matematiky  a  statistiky  PřF  MU,  předseda  Společnosti  učitelů  matematiky
(SUMA) při Jednotě českých matematikům a fyziků, člen validační komise MŠMT pro maturitní a
přijímací  zkoušky z matematiky.  Dlouholetý  předseda SRPŠ na našem gymnáziu,  člen školské
rady od jejího ustavení v r. 2002, poslední čtyři volební období (od r.°2008) byl jejím předsedou.
Oba synové jsou absolventy našeho gymnázia. Mezi jeho zájmy patří historie, filosofie a literatura.

3. Hron Tomáš; Mgr.

generální  ředitel  společnosti  Sonet  s.r.o.  v Brně.  Absolvent  Přírodovědecké  fakulty  MU oboru
Diskrétní matematika. Do r. 2015 pracoval v bankovnictví na různých obchodních a manažerských
pozicích; do r. 2020 finanční ředitel společnosti TART, s.r.o. Ženatý, dvě dcery; starší absolvovala
na zdejší gymnázium před 4 roky, mladší je nyní v 7. ročníku osmiletého studia. V minulosti byl
členem i předsedou školské rady na ZŠ v Bílovicích nad Svitavou. Mezi jeho zájmy patří sport
(tenis, běh, lyže), hudba, jazyky a samozřejmě rodina. 

4. Krupka Peter; RNDr., Ph.D.

ředitel gymnázia Brno-Řečkovice, externí učitel PřF MU, poradce státního tajemníka MŠMT. 
Absolvent našeho gymnázia (1983),  učitelství M-Ch na PřF MU (1988). Učitel našeho gymnázia 
v letech 1989-2000, do r. 2009 zástupce ředitele pro nižší gymnázium na Příční, od r. 2009 ředitel 
gymnázia v Řečkovicích. Člen školské rady našeho gymnázia od r. 2012.  Ženatý, tři děti. Obě 
starší jsou absolventy našeho gymnázia, nejmladší je v maturitním ročníku. Mezi jeho zájmy patří 
sport (běh, plavání) a hudba.

5. Sekanina Pavel; RNDr., MSc.

Konzultant  pro  velké  zákazníky  ve  společnosti  Koala  Consulting,  s.r.o.  Absolvent  našeho
gymnázia (1981), odborné matematiky na PřF MU (RNDr. ,1986); University of Alaska Fairbanks
(MSc. v matematice 1995, MSc. v informatice 1996)  Deset let pracoval jako vysokoškolský učitel
na MU a MZLU, od r.  1997 v privátním sektoru (projektový manažer,  šét  IT,  R&D manager,
ředitel sekce). Ženatý, tři synové, nejstarší je absolventem našeho gymnázia z r. 2018. Prostřední je
nyní v 6. ročníku osmiletého studia. Mezi jeho zájmy patří lyžování, literatura a vinohradnictví


