
   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

     OSOBNÍ INFORMACE         

                                           Jméno           POKORNÝ TOMÁŠ           

   Adresa           Vitáskova 10, Brno Řečkovice 

                E-mail            pokorny@thermoservis.cz       

               Datum narození            17.9.1972  

 

                DĚTI           3 dcery 

1. Dcera Kateřina 

(absolventka Gymnázia, Brno, Slovanské náměstí 7 v r. 2008-2012) 

2. Dcera Eliška  

(současný student Gymnázia, Brno, Slovanské náměstí 7 v r. 2013-2017) 

3. Dcera Stella 

(budoucí student Gymnázia, Brno, Slovanské náměstí 7 v r. 2027-2031 ) 

 
 

        PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI    

• Jméno a adresa zaměstnavatele  THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. 

• Oblast podnikání nebo   Nákladní doprava, zemní práce, stavby, pronájem nemovitostí 

• Dosažená pozice  Jednatel 

• Pracovní náplň a odpovědnost 

• Sponzoring a podpora 

sportovních akcí 

-  

 

 Vedení společnosti – THERMOSRVIS – TRANSPORT s.r.o., Q-POWER s.r.o. 

Kometa – sportovní klub, 

10 mil Brnem a Půlmaraton Brno – běžecké závody  

Finanční podpora handicapovaných – NO FOOT NO STRESS 

Účast na závodě Do práce na kole – 1. místo cyklozaměstnavatel roku 

 

 

VZDĚLÁNÍ A KURZY  
 

• Období (od – do)  1987 - 1991 

• Název a typ organizace   Střední zemědělská Ivančice 

• Obor  Mechanizace zemědělské výroby 

      

   

                                           ZÁJMY 

 

                                                                 Lyže, spinning, motocykly, výroba piva    
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VOLEBNÍ PROGRAM 

Volby do školské rady – Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7, 2014 

 

Na gymnáziu studuje již moje druhé dítě – starší dcera maturovala v roce 2012 a mladší dcera nyní 

chodí do druhého ročníku čtyřletého studia. Mám tedy možnost sledovat práci vedení školy již šest 

let. V roce 2012 došlo ke změně vedení gymnázia a mohu srovnávat práci minulého a současného 

vedení školy.  

 

Jako člen školské rady bych se rád zabýval následujícími tématy: 

 zlepšení technického stavu budovy gymnázia – dle mých informací se již delší dobu uvažuje a 

snad i pracuje na projektu kompletní rekonstrukce budovy, nicméně s pracemi se doposud 

nezačalo; budou mě zajímat důvody a také s čím potřebuje vedení školy pomoci, aby se 

s pracemi začalo, 

 personální složení školy – během posledních dvou let opustil školu významný počet  pedagogů, 

rád bych přispěl k tomu, aby tato situace nadále nepokračovala. Nevím, jak v této souvislosti 

postupovala stávající školská rada, v zápisech ze zasedání školské rady tato problematika 

uvedena není (poslední zápis ze zasedání školské rady, který je přístupný na webu školy, je však 

z března 2013, takže nevím, jestli se tato problematika neřešila později), 

 jednoznačné pokračování „projektu X“ – čtyřleté studium se zaměřením na výuku některých 

předmětů v anglickém jazyce prokázalo dle mého názoru za dobu své existence (7 let) 

oprávněnost své existence právě na gymnáziu s „jazykovým zaměřením“ – právě toto „jazykové 

zaměření“ je se Slovaňákem dlouhodobě spojeno, 

 atmosféra ve škole – chci se zasadit o dobrou atmosféru ve škole jak mezi rodiči tak mezi 

vyučujícími. 

 

 


