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Řádné volby do školské rady – přihlášení kandidáti 
 

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, 

se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 005 59 016, Mgr. Dalibor Kott, 

v souladu s §167 odstavcem 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem pro volby 

členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravský krajem, 

schváleným Radou Jihomoravského kraje usnesením číslo 8147/15/R123 dne 19.11.2015 

 

v souvislosti s vyhlášenými řádných voleb do školské rady, které byly vyhlášeny dne 13. červny 2021 a které 

proběhnou v pondělí 28. června 2021 

 

oznamuje kandidáty na člena školské rady, kteří se řádně přihlásili. 

 

Jsou to: 

 

Kandidáti do školské rady za pedagogické pracovníky (zveřejněni v pořadí, ve kterém se přihlásili): 

 

1. Mgr. Martin Císař, pedagogický pracovník školy 

2. Mgr. Kristýna Urbánková, pedagogický pracovník školy¨ 

3. RNDr. Monika Jörková, pedagogický pracovník školy 

4. RNDr. Miroslav Hruška, pedagogický pracovník školy 

 

Poznámka: z těchto čtyř kandidátů se budou volit tři 

 

Kandidáti do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (zveřejněni v pořadí, ve 

kterém se přihlásili): 

 

1. MUDr. Petr Diviš, Ph.D., zákonný zástupce nezletilých žáků 

2. MUDr. Andrea Křivanová, PhD., zákonný zástupce nezletilých žáků 

3. Veronika Kachlíková, zákonný zástupce nezletilých žáků 

 
Poznámka: z těchto tří kandidátů se budou volit tři. Krátká motivace prvních dvou kandidátů je uvedena na 

další straně 

 

 

V Brně dne 21. června 2021 

  Mgr. Dalibor Kott 

  ředitel školy 
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Motivace některých kandidátů za zletilé žáky a zákonné 

zástupce nezletilých žáků 

 
 

MUDr. Petr Diviš, Ph.D. 
Vážení studenti, milí rodiče. V uplynulém období jsem působil jako místopředseda školské rady na 

Gymnáziu Slovanské náměstí. Myslím, že za uplynulé období jsme udělali pořádný kus práce, na který bych 

rád navázal další činností ve školské radě. Děkuji za Vaši případnou podporu mé kandidatury. 

 

 

MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. 
Pracuji od roku 1995 jako lékařka na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno Bohunice a 

zároveň jsem asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Aktivně se podílím na klinické výuce 

v rámci lékařské fakulty a to Interní propedeutiky a Vnitřního lékařství, jak studentů českých a slovenských, 

tak i studentů zahraničních, vyučovaných v anglickém jazyce. 

Jsem členkou České lékařské komory, České internistické společnosti JEP a České myelomové skupiny. 

Na Gymnáziu Slovanské náměstí studují druhým rokem naše dvě děti – dvojčata Kristýna a Jakub Křivanovi, 

taktéž moje neteře Barbora O´Malley a Emma Kate O´Malley.  

Jsme vpravdě hrdí na to, že mohou studovat na tomto elitním gymnáziu s více než 100letou tradicí, tam kde 

je kladen důraz na vzdělání, ale také na dobré sociální vazby a skvělou  atmosféru školy. 

 Ráda bych přispěla především k zapojení studentek a studentů do návaznosti na studium Lékařské fakulty, 

organizaci exkurzí do pracovišť LF MU, například Anatomického ústavu, laboratoří, jakož i nově otevřeného 

SIMU /Simulační centrum LF MU/, které je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. (Je 

vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, 

jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory, na kterých mohou zkoušet své dovednosti 

nejen studenti, ale i lékaři různých oborů). 

 

Věřím, že mohu přispět svým malým dílem k dalšímu rozvoji a zvýšení kreditu našeho gymnázia. 

 

 


