
Charakteristika kandidátů do Školské rady Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc ., vysokoškolský učitel Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity. 

Je dlouholetým předsedou Sdružení rodičů a přátel školy na našem gymnáziu a v uplynulých dvou obdobích vykonával

funkci předsedy školské rady naší školy. Působí na celostátní úrovni jako předseda Společnosti učitelů matematiky , je

členem hlavního výboru Jednoty českých matematiků a fyziků a členem expertního týmu MŠMT.

 Celou svou profesní kariéru zaměřil na otázky vzdělávání učitelů matematiky, nyní je hlavním řešitelem projektu

Matematika kolem nás, který je zaměřen na zkvalitnění výuky matematiky na všech typech a stupních škol.

Ing. Petra Kochová FCCA , absolventka gymnázia z r. 1992.

Od r. 2010 pracuji jako finanční manažerka ve firmě Clarystone. Dříve jsem pracovala v  telekomunikační společnosti

Eurotel Praha (dnešní O2), Nadaci Eurotel a auditorské firmě KPMG

Vystudovala jsem Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v  Brně, obor firemní finance. Jsem členkou

mezinárodní asociace kvalifikovaných účetních the Association of Charted Certified Accountants.

Proč být členkou školní rady? Gymnázium tř. Kpt. Jaroše je mojí součástí již téměř 30 let. Maturovali jsme zde já, můj

manžel, naši sourozenci a řada našich známých. Na nižším gymnáziu nyní studují naše děti (ve třídách 1.bg a 3.bg).

Mám zájem a ráda přispěji k  tomu, aby si Jaroška udržela a dále zlepšovala kvalitu přípravy studentů na následné

studium na vysokých školách a do života

RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel gymnázia Brno-Řečkovice, bývalý učitel našeho gymnázia, člen školské rady

v minulých dvou obdobích, otec žáka třídy 4.ag. 

V práci člena školské rady bych chtěl využít:

• Svůj velmi kladný vztah ke škole, který mám jako absolvent gymnázia z  roku 1983. Na dobrém jménu školy mi

velmi záleží.

• Své pedagogické zkušenosti a znalosti prostředí školy, které jsem získal jako učitel a později zástupce ředitele

na zdejším gymnáziu, kde jsem působil v letech 1989 - 2009.

• Svou nynější znalost školské problematiky obecně i situace v Jihomoravském kraji, kterou získávám jako

ředitel spřáteleného gymnázia v Brně-Řečkovicích, Terezy Novákové 2.

Vážení voliči, budu-li zvolen jako člen školské rady, slibuji Vám, že budu svou práci vykonávat svědomitě a v zájmu

dobrého jména našeho gymnázia.

Bc. Petr Steindl, absolvent gymnázia z  r. 2013, posluchač magisterského studia Přírodovědecké fakulty (obor Fyzika

kondenzovaných látek) Masarykovy univerzity, člen školské rady v minulém období

Během svého studia jsem se snažil podporovat aktivitu studentů k vytváření kulturního zázemí gymnázia. Podílel jsem

se například na znovuzrození školního časopisu Ježíšek TO není nebo stál u zrodu Studentských plesů gymnázia. Jako

student a současně laboratorní pracovník na Masarykově univerzitě bych chtěl studentům zprostředkovat lepší

kontakt právě s MU, zájemcům umožnit konfrontaci s vědeckým pracovištěm a případně je začlenit do vědeckého

týmu.

Mgr. Miroslav Velen, programátor-analytik v  soukromé softwarové firmě, externí spolupracovník Astronomického

ústavu v Ondřejově. Absolvent MU fakulty informatiky, obor matematická informatika v  roce 1995. Otec žákyně 4. bg

třídy.

I jako ne-absolvent „Jarošky“ (abs. gymnázium Blansko 1990) jsem již v  letech 1988-89 využíval unikátních možností,

které škola poskytovala. Návštěvy nepovinných podvečerních matematických seminářů otevřených i pro žáky jiných

škol mi umožnily získat vzdělání nad rámec běžného vzdělání v rámci osnov.

Svou činností ve školské radě bych rád přispěl ke zdárnému chodu instituce, k zachování a rozvoji jejích specifických 

charakteristik. 


