Příkaz ředitele č. 10/2017
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy Gellnerka Brno, příspěvková organizace

29. září 2017
a 9. – 10. října 2017
volné dny

V Brně dne 22. 9. 2017

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 9/2017
Jmenování zkušební komise pro komisionální zkoušku
Na základě ustanovení § 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č.
13/2004 o středním vzdělávání § 6 odst. 2 a 3
jmenuji
pro komisionální zkoušku žákyně Marie Dzurňákové z předmětů ODV a TEV ve Střední
škole Gellnerka Brno, příspěvková organizace
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
zkoušející:
přísedící:

Ing. Ivoš Hájek – ředitel školy
Bc. Taťána Vrtělová, Bc. Marek Bednařík
Mgr. Hana Šůstková

Termín konání zkoušky: 27. 9. 2017
Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních předpisů
přispějete ke zdárnému průběhu komisionální zkoušky.

V Brně dne 5. 9. 2017

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 8/2017
Jmenování zkušební komise pro náhradní závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce 2016/2017
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Mgr. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Bc. Taťána Vrtělová
třídní učitelka:
Mgr. Jitka Daněčková
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe: Dana Kuchařová (COOP Jednota Boskovice)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
5. 9. 2017
6. 9. – 8. 9. 2017
15. 9. 2017

V Brně dne 6. 6. 2017
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 7/2017
Jmenování zkušební komise pro náhradní závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro náhradní závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno,
příspěvková organizace
konané ve škol.roce
2016/2017
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:

místopředseda:
třídní učitel
a učitel ODV:
učitel odborných předmětů
odborník z praxe:

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
Ing. Dana Horáková
Mgr. Petr Souček
Ing. Ivoš Hájek
Miloš Zimin, OSVČ

termín konání
5. 9. 2017
6. 9. – 8. 9. 2017
15. 9. 2017

V Brně dne 6. 6. 2017
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 6/2017
Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušku – podzimní termín
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2016/2017
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Ing. Olga Žilková, zaměstnanec SŠ F. D. Roosevelta pro
tělesně postižené, Křižíkova 11, 612 00 Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Bc. Marek Bednařík
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
Mgr. Petra Konečná, Mgr. Lucie Štefková
a literatura
Ekonomika
Ing. Dana Horáková, Mgr. Jitka Daněčková
Informační technologie
Bc. Marek Bednařík, Bc. Lubomír Hykl
Anglický jazyk
Bc. Lenka Mašlaňová, Mgr. Ing. Pavla Němcová
Druh zkoušky
praktická
ústní

termín konání
11- 12. 9. 2017
13. 9. 2017

V Brně dne 6. 6. 2017
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 5/2017
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2016/2017
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Ing. Dana Horáková
třídní učitel
a učitel ODV:
Mgr. et Mgr. Petr Souček
učitel odbor. před.:
Ing. Ivoš Hájek
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
5. 6. 2017
6. 6. – 8. 6. 2017
16. 6. 2017

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 10. 3. 2017
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 4/2017
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:
jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce 2016/2017
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Mgr. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Bc. Taťána Vrtělová
třídní učitelka:
Mgr. Hana Šůstková
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe:
Hana Svobodová (Billa Brno, Náměstí Svobody 702/9)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
5. 6. 2017
6. 6. – 8. 6. 2017
16. 6. 2017

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 10. 3. 2017

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 3/2017
Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění:
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2016/2017
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Ing. Olga Žilková, zaměstnanec SŠ F. D. Roosevelta pro
tělesněpostižené, Křižíkova 11, 612 00 Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Bc. Marek Bednařík
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
Mgr. Petra Konečná, Mgr. Lucie Štefková
a literatura
Ekonomika
Ing. Dana Horáková, Mgr. Jitka Daněčková
Informační technologie Bc. Marek Bednařík, Bc. Lubomír Hykl
Anglický jazyk
Bc. Lenka Mašlaňová, Mgr. Ing. Pavla Němcová
Druh zkoušky
praktická
ústní

termín konání
19- 20. 4. 2017
23. 5. 2017

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 10. 3. 2017
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 2/2017
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2016/2017
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zadavatele takto:
druh zkoušky

termín konání zadavatel/učebna

CJ – PP

11. 4. 2017

Bc. Lubomír Hykl/U1
Ing. Dana Horáková/U2
Bc. Marek Bednařík/U3
Mgr. Barbora Holá/U4

AJ – PP

2. 5. 2017

Bc. Lubomír Hykl/U1
Mgr. Petra Konečná/U2
Ing. Dana Horáková/U3
Mgr. Barbora Holá/U4

CJ – DT

3. 5. 2017

Bc. Lubomír Hykl/U1
Mgr. Petra Konečná/U2
Ing. Dana Horáková/U3
Mgr. Barbora Holá/U4

AJ – DT

3. 5. 2017

Bc. Lubomír Hykl/U1
Mgr. Petra Konečná/U2
Ing. Dana Horáková/U3
Mgr. Barbora Holá/U4

asistent – modifikátor pro žáka:Vladislava Škorpila
Bc. Lenka Mašlaňová
tlumočník českého znakového jazyka pro U1 – Bc. Michala Wu
Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních předpisů
přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 10. 3. 2017

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 1/2017

Ve smyslu Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle
§ 24, odst. 2 vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené Brno,
příspěvková organizace

10. až 12. dubna 2017
volné dny

V Brně dne 8. 2. 2017

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 10/2016
k provedení řádné periodické inventarizace v objektech Střední školy pro sluchově
postižené Brno, příspěvková organizace
- Gellnerova 1, Lomená 44 Brno
V souladu se zákonem č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a dle
pokynů k vedení a evidenci majetku na Střední škole pro sluchově postižené Brno,
p. o. nařizuji provedení řádné periodické inventarizace ke dni 31. 12. 2016.
Pro zajištění řádného průběhu inventury jmenuji:
1. ústřední inventarizační komisi UIK
předseda - Holá Barbora, Mgr.- zástupce ředitele
členové - Mašlaňová Lenka, Bc.
2.dílčí inventarizační komise DIK pro fyzickou inventuru
a) DHM dlouhodobého hmotného majetku
předseda
- Kašpárková Ilona, Mgr.
člen
- Wu Michala, Bc.
b)

DDNM drobného dlouhodobého nehmotného majetku
provoz a učební pomůcky
předseda
- Wu Michala, Bc.
člen
- Štefková Lucie, Mgr.
c)

DDHM drobného dlouhodobého hmotného majetku- provozGell., Lomená
+ provoz dar
předseda
- Hykl Lubomír, Bc.
člen
- Hořanská Jitka, Mgr.

d)

DDHM drobného dlouhodobého hmotného majetku- učeb. p.+učeb. p. dar
předseda
- Bednařík Marek Bc.
člen
- Hozda Miloš, Mgr.

e)

PRE operativní evidence nehmotného majetku – provoz a uč.programy
předseda
-Sýkorová Renata, Mgr.
člen
-ŠůstkováHana , Mgr.

f) PRE operativní evidence hmotného majetku – provoz Gellnerova + Lomená
předseda
- Urbánek Jiří
člen
- Konečná Petra, Mgr.

g) PRE operativní evidence hmotného majetku – sbírky učeb.pomůcek +
ostatní majetek půjčený+dar
předseda
- Daněčková Jitka, Mgr.
člen
- Souček Petr, Mgr.
3.dílčí inventarizační komisi DIK pro fyzickou inventuru učebnic, pokladny a
materiálu na skladě - Gellnerova 1, Lomená 44
předseda
- Šůstková Hana, Mgr.
člen
- Vrtělová Taťána, Bc.
4. dílčí inventarizační komise DIKpro dokladovou inventuru –pohledávek a
závazků
předseda – Čajková Veronika, Ing.
člen
- Horáková Dana, Ing.
Termíny inventarizačních prací
dne 12. 12. 2016

- instruktáž předsedů a členů inventurních komisí
k inventuře a předání inventurních soupisů
jednotlivých místností
odpovídá: Čajková Veronika

od 12. 12. - 22. 12. 2016 - průběh fyzické inventury
odpovídá: předsedové DIK
do 22. 12. 2016

- předání odsouhlasených a podepsaných všech
inventurních soupisů včetně inventurního
zápisu
odpovídá: předsedové DIK

do 31. 12. 2016

- uzavření a vyhodnocení inventury
odpovídá: Čajková Veronika

K uvedenému datu inventarizace bude veškerý majetek předložen
inventurní komisi k fyzické inventuře !!

V Brně dne 9. 12. 2016

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 9/2016

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené Brno,
příspěvková organizace

18. listopadu 2016
volný den

V Brně dne 29. 9. 2016

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 8/2016
Jmenování zkušební komise pro náhradní závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro náhradní závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno,
příspěvková organizace
konané ve škol.roce
2015/2016
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Ing. Dana Horáková
třídní učitel
a učitel odbor. před.: Bc. Petr Souček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
5. 9. 2016
6. 9. – 7. 9. 2016
14. 9. 2016

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 15. 6. 2016
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 7/2016

Jmenování zkušební komise pro opravnou maturitní zkoušku
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro opravnou maturitní zkoušku ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve škol. roce 2015/ 2016
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
termín konání
14. 9. 2016

zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Josef Pokorný
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitelé:
Bc. Lubomír Hykl, Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková, Mgr. Hana Šůstková
a literatura
Ekonomika
Ing. Dana Horáková, Mgr. Josef Žáček
Informační technologie Bc. Marek Bednařík, Bc. Lubomír Hykl
Anglický jazyk
Bc. Lenka Mašlaňová, Mgr. Ing. Němcová Pavla

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu opravné maturitní zkoušky.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 15. 6. 2016
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 6/2016
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2015/2016
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Ing. Dana Horáková
třídní učitel
a učitel ODV:
Mgr. Petr Souček
učitel odbor. před.:
Mgr. Josef Žáček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
1. 6. 2016
2. 6. – 3. 6. 2016
10. 6. 2016

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 17. 3. 2016
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 5/2016
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:
jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce 2015/2016
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Mgr. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Bc. Taťána Vrtělová
třídní učitelka:
Mgr. Jitka Daněčková
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe:
Pavla Šebestová(provozovna Kaufland, Královo Pole, Brno)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
1. 6. 2016
2. 6. – 3. 6. 2016
10. 6. 2016

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 17. 3. 2016

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 4/2016
Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění:
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2015/2016
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídách
4. Ia, 4. Ib
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Ing. Josef Pokorný, zaměstnanec SŠ F. D. Roosevelta pro
tělesněpostižené, Křižíkova 11, 612 00 Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitelé:
Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková, Bc. Lubomír Hykl
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková, Mgr. Hana Šůstková
a literatura
Ekonomika
Ing. Dana Horáková, Mgr. Josef Žáček
Informační technologie Bc. Marek Bednařík, Bc. Lubomír Hykl
Anglický jazyk
Bc. Lenka Mašlaňová, Mgr. JosselineSamiová
Druh zkoušky
praktická
ústní

termín konání
18- 19. 4. 2016
24. 5. 2016 – 25. 5. 2016

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 17. 3. 2016
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 3/2016
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené Brno, p. o.
konané ve školním roce
2015/2016
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídách
4. Ia, 4. Ib
zadavatele takto:
druh zkoušky

termín konání zadavatel/učebna

AJ – PP

2. 5. 2016

Bc. Lubomír Hykl/U1
Bc. Marek Bednařík/U2
Mgr. Josef Žáček/U3

CJ – PP, DT

3. 5. 2016

Bc. Lubomír Hykl/U1
Ing. Dana Horáková/U2
Mgr. Barbora Holá/U3

AJ – DT

4. 5. 2016

Mgr. Josef Žáček/U1
Bc. Marek Bednařík/U2
Ing. Dana Horáková/U3

asistent – modifikátor pro žáka Jaroslava Smejkala:
Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková
hodnotitele takto:
druh zkoušky

hodnotitel

ČJL – PP

Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 17. 3. 2016

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 2/2016

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

12. a 13. května 2016
volné dny

V Brně dne 16. 2. 2016

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 1/2016
Zabezpečení stravování zaměstnanců a žáků
1. Stravování zaměstnanců
Stravování je zajišťováno na základě smlouvy s organizační složkou státu
dle zákona č. 84/2005 Sb., § 4, 5. ve znění pozdějších předpisů.
Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace zajišťuje svým
pracovníkům v pracovním poměru stravování v následujících jídelnách:
Střední škola Brno, Charbulova, p. o. – učňovské středisko Svratka
Stravenky Edenred CZ s.r.o.
Pracovník má právo odebrat jedno hlavní jídlo za každý pracovní den, pokud
je přítomen v práci aspoň 3 hodiny.
Organizace uhradí z ceny hlavního jídla 40 % z provozních prostředků.
Příspěvek z prostředků FKSP je ve výši 17, - Kč na jeden oběd.
Zbývající část sjednané ceny hradí zaměstnanec, viz rozpis.
Rozpis úhrady pro stravování zaměstnanců školy:
název jídelny:
učňovské zařízení
Svratka
stravenky Edenred CZ

příspěvek Kč
cena oběda organ. FKSP
Kč
uhradí
65,26,17,65,-

26,-

17,-

pracovník
uhradí Kč:
22,22,-

Příspěvek zaměstnavatele z provozních prostředků bude hrazen za každý odebraný oběd
v pracovní den, s výjimkou konání služební cesty, za kterou
je stravné vyplaceno jiným způsobem.
V době letních prázdnin mají provozní zaměstnanci nárok na odebírání stravenek Edenred
CZ.
Od 1. 9. 2015 je v učňovském zařízení Svratka cena oběda 65,- Kč.

2. Stravování žáků
V souladu s vyhl.MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů zajišťuje Střední škola pro sluchově postižené Brno, p. o. stravování žáků v těchto
zařízeních:
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Finanční limit potravin platný od 1.1.2012.
Z provozních prostředků školy je přispíváno na oběd pro žáka školy dle níže uvedeného
rozpisu.
Rozpis úhrady pro stravování žáků školy:
název jídelny:

cena oběda Kč přísp.
bez osob.nák.. školy

škol.jídelnaJasanova

37,50

9,50

žák uhradí
složen. Kč
28,00

V Brně dne 21. 1. 2016
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 9/2015
k provedení řádné periodické inventarizace v objektech Střední školy pro sluchově
postižené Brno, příspěvková organizace
- Gellnerova 1, El. Machové 17, Lomená 44 Brno
V souladu se zákonem č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a dle
pokynů k vedení a evidenci majetku na Střední škole pro sluchově postižené Brno,
p. o. nařizuji provedení řádné periodické inventarizace ke dni 31. 12. 2015.
Pro zajištění řádného průběhu inventury jmenuji:
1. ústřední inventarizační komisi UIK
předseda - Holá Barbora, Mgr.- zástupce ředitele
členové - Šůstková Hana, Mgr.
2.dílčí inventarizační komise DIK pro fyzickou inventuru
a) DHM dlouhodobého hmotného majetku
předseda
- Vrtělová Taťána, Bc.
člen
- Souček Petr, Mgr.
b)

DDNM drobného dlouhodobého nehmotného majetku
provoz a učební pomůcky
předseda
- Souček Petr, Mgr.
člen
- Vrtělová Taťána, Bc.
c)

DDHM drobného dlouhodobého hmotného majetku- provoz
předseda
- Bednařík Marek, Bc.
člen
- Rotreklová Šárka, Mgr.

d)

DDHM drobného dlouhodobého hmotného majetku- učeb. p.
předseda
- Daněčková Jitka, Mgr.
člen
- Hlavičková Zuzana, Mgr.& Mgr.

e)

PRE operativní evidence nehmotného majetku – provoz a uč.programy
předseda
-Horáková Dana, Ing.
člen
-Hartingerová Petra, Mgr.

f) PRE operativní evidence hmotného majetku – provoz Gellnerova +
ostatní majetek půjčený
předseda
- Hozda Miloš, Mgr.
člen
- Wu Michala, Bc.
g) PRE operativní evidence hmotného majetku – provoz El.Machové+ provoz Lomená
předseda
- Urbánek Jiří
člen
- Mašlaňová Lenka, Bc.

h) PRE operativní evidence hmotného majetku – sbírky učeb.pomůcek +
ostatní majetek dar
předseda
- Hykl Lubomír, Bc.
člen
- Žáček Josef, Mgr.
3.dílčí inventarizační komisi DIK pro fyzickou inventuru učebnic, pokladny a
materiálu na skladě - Gellnerova 1, Lomená 44
předseda
- Rotreklová Šárka, Mgr.
člen
- Bednařík Marek, Bc.
4. dílčí inventarizační komise DIKpro dokladovou inventuru –pohledávek a závazků
předseda – Čajková Veronika, Ing.
člen
- Horáková Dana, Ing.
Termíny inventarizačních prací
dne 10. 12. 2015

- instruktáž předsedů a členů inventurních komisí
k inventuře a předání inventurních soupisů
jednotlivých místností
odpovídá: Čajková Veronika

od 10. 12. - 16. 12. 2015 - průběh fyzické inventury
odpovídá: předsedové DIK
do 16. 12. 2015

- předání odsouhlasených a podepsaných všech
inventurních soupisů včetně inventurního
zápisu
odpovídá: předsedové DIK

do 31. 12. 2015

- uzavření a vyhodnocení inventury
odpovídá: Čajková Veronika

K uvedenému datu inventarizace bude veškerý majetek předložen
inventurní komisi k fyzické inventuře !!

V Brně dne 9. 12. 2015

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 8/2015

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené Brno, p. o.

16. listopadu 2015
21. a 22. prosince 2015
volné dny

V Brně dne 27. 10. 2015

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 7/2015
Zabezpečení stravování zaměstnanců a žáků
1. Stravování zaměstnanců
Stravování je zajišťováno na základě smlouvy s organizační složkou státu
dle zákona č. 84/2005 Sb., § 4, 5.
Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace zajišťuje svým
pracovníkům v pracovním poměru stravování v následujících jídelnách:
Střední škola Brno, Charbulova, p. o. – učňovské středisko Svratka
Stravenky Edenred CZ s.r.o.
Pracovník má právo odebrat jedno hlavní jídlo za každý pracovní den, pokud
je přítomen v práci aspoň 3 hodiny.
Organizace uhradí z ceny hlavního jídla 40 % z provozních prostředků.
Příspěvek z prostředků FKSP je ve výši 14, - Kč na jeden oběd.
Zbývající část sjednané ceny hradí zaměstnanec, viz rozpis.
Rozpis úhrady pro stravování zaměstnanců školy:
název jídelny:
učňovské zařízení
Svratka
stravenky Edenred CZ

příspěvek Kč
cena oběda organ. FKSP
Kč
uhradí
65,26,14,65,-

26,-

14,-

pracovník
uhradí Kč:
25,25,-

Příspěvek zaměstnavatele z provozních prostředků bude hrazen za každý odebraný oběd
v pracovní den, s výjimkou konání služební cesty, za kterou
je stravné vyplaceno jiným způsobem.
V době letních prázdnin mají provozní zaměstnanci nárok na odebírání stravenek Edenred
CZ.
Od 1. 9. 2015 je v učňovském zařízení Svratka cena oběda 65,- Kč.

2. Stravování žáků
V souladu s vyhl.MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů zajišťuje Střední škola pro sluchově postižené Brno, p. o. stravování žáků v těchto
zařízeních:
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Finanční limit potravin platný od 1.1.2012.
Z provozních prostředků školy je přispíváno na oběd pro žáka školy dle níže uvedeného
rozpisu.
Rozpis úhrady pro stravování žáků školy:
název jídelny:

cena oběda Kč přísp.
bez osob.nák.. školy

škol.jídelnaJasanova

V Brně dne 29. 9. 2015
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

37,50

9,50

žák uhradí
složen. Kč
28,00

Příkaz ředitele č. 6/2015
Pracovnělékařská péče
Všichni zaměstnanci podstoupí na základě písemné žádosti, v termínu od 1. října do
11. prosince 2015, preventivní pracovnělékařskou prohlídku podle zákona
č.373/2011 Sb. § 54:
a) u svého praktického lékaře nebo
b) u poskytovatele pracovnělékařských služeb se kterým má škola podepsanou
smlouvu – MUDr. Martina Nedělníková, Čichnova 23

Potvrzení o absolvování preventivní pracovnělékařské prohlídky odevzdá každý
zaměstnanec do 11. 12. 2015 ekonomce školy.

V Brně dne 29. září 2015

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 4/2015
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:
jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve školním roce 2014/2015
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Bc. Taťána Vrtělová
třídní učitelka:
Mgr. Hana Šůstková
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe: Pavla Šebestová(provozovna Kaufland, Královo Pole,Brno)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
1. 6. 2015
2. 6. – 4. 6. 2015
12. 6. 2015

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 17. 3. 2015

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 3/2015
Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění:
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2014/2015
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Ing. Olga Žilková, zaměstnanec SŠ F. D. Roosevelta pro
tělesněpostižené, Křižíkova 11, 612 00 Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Bc. Marek Bednařík
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
Mgr. Zuzana Pulcová, Mgr. Hana Šůstková
a literatura
Ekonomika
Ing. Dana Horáková, Mgr. Josef Žáček
Informační technologie Bc. Marek Bednařík, Bc. Lubomír Hykl
Anglický jazyk
Bc. Lenka Mašlaňová, Mgr. Miroslava Kvasničková
Druh zkoušky
praktická
ústní

termín konání
20.- 21. 4. 2015
27. 5. 2015

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 17. 3. 2015
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 2/2015
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve školním roce 2014/2015
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zadavatele takto:
druh zkoušky

termín konání zadavatel

AJ – PP

4. 5. 2015

Mgr. Josef Žáček

CJ – PP, DT

5. 5. 2015

Ing. Dana Horáková

AJ – DT

6. 5. 2015

Mgr. Josef Žáček

hodnotitele takto:
druh zkoušky

hodnotitel

ČJL – PP

Mgr. Zuzana Pulcová

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 17. 3. 2015
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 1/2015
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2 vyhlašuji pro žáky Střední
školy
pro
sluchově
postižené
a
Odborného
učiliště,
Brno,
Gellnerova 1

29. – 30. června 2015
volné dny

V Brně dne 6. 3. 2015

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 13/2014
Jmenování zkušební komise pro opravnou závěrečnou zkoušku
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro opravnou závěrečnou zkoušku ve Střední škole pro sluchově postižené a
Odborném učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve škol. roce 2014/2015
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel
a učitel odbor. před.: Bc. Petr Souček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky

termín konání

ústní

2. 12. 2014

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 24. 11. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 12/2014
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené a
Odborného učiliště, Brno, Gellnerova 1

30. – 31. října 2014
volné dny

V Brně dne 13. 10. 2014

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 11/2014
Jmenování zkušební komise pro komisionální zkoušku
Na základě ustanovení § 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění
a vyhlášky č. 13/2004 o středním vzdělávání § 6 odst. 2 a 3

jmenuji
pro komisionální zkoušku žákyně Pavlíny Slavíkové z předmětu EVZ ve Střední
škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti, Brno, Gellnerova 1
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
zkoušející:
přísedící:

Ing. Ivoš Hájek – ředitel školy
Mgr. Zuzana Pulcová
Mgr. Hana Šůstková

Termín konání zkoušky: 18. 9. 2014
Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu komisionální zkoušky.

V Brně dne 5. 9. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 10/2014
Jmenování likvidační komise

Pro provádění likvidace poškozeného a neupotřebitelného majetku školy jmenuji likvidační
komisi ve složení:
předseda:

- Ing. Horáková Dana

členové

- Bc. Bednařík Marek
Urbánek Jiří

Likvidace bude prováděna na základě předloženého návrhu na vyřazení, který
předloží správce místnosti, správce sbírky - po schválení ředitelem školy.
V případě el.spotřebičů, přístrojů bude doloženo odborné posouzení.

V Brně dne 1. 9. 2014

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy
Na vědomí:
Ing. Horáková Dana

……………………………

Bc. Bednařík Marek

………………………….

Urbánek Jiří

……………………………

Příkaz ředitele č. 9/2014
Jmenování zkušební komise pro náhradní závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro náhradní závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a
Odborném učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2013/2014
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Ing. Dana Horáková
třídní učitel
a učitel odbor. před.: Bc. Petr Souček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
2. 9. 2014
3. 9. – 5. 9. 2014
8. 9. 2014

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 2. 6. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 8/2014
Jmenování zkušební komise pro náhradní závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:
jmenuji
pro náhradní závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a
Odborném učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve školním roce 2013/2014
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Bc. Taťána Vrtělová
třídní učitelka:
Bc. Lenka Mašlaňová
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe: Vladimír Vančata(provozovna Kaufland,Kamenice,Brno)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
2. 9. 2014
3. 9. – 5. 9. 2014
8. 9. 2014

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 2. 6. 2014

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 7/2014

Jmenování zkušební komise pro opravnou maturitní zkoušku
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro opravnou maturitní zkoušku ve Střední škole pro sluchově postižené a
Odborném učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2011/ 2012
v oboru vzdělání
63-41-M/040 Informatika v ekonomice
ve třídě
4. I
termín konání
15. 9. 2014

zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Olga Žilková
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Ing. Dana Horáková
Zkoušející a přísedící:
Ekonomika
Informační technologie
Anglický jazyk

Ing. Dana Horáková, Mgr. Josef Žáček
Bc. Marek Bednařík, Mgr. Jitka Daněčková
Bc. Lenka Mašlaňová, Mgr. Emanuel Mikšovský

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 2. 6. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 6/2014
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,

jmenuji
pro opravné maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve školním roce 2013/2014
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zadavatele takto:
druh zkoušky

termín konání zadavatel

ANJ PP

2. 9. 2014

Mgr. Josef Žáček

ČJL DT

3. 9. 2014

Ing. Dana Horáková

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 2. 6. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 5/2014
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2013/2014
v oboru vzdělání
36-59-E/01 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Ing. Dana Horáková
třídní učitel
a učitel odbor. před.: Bc. Martin Šmíd
učitel ODV:
Bc. Petr Souček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
2. 6. 2014
3. 6. – 5. 6. 2014
13. 6. 2014

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 10. 3. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 4/2014
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:
jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve školním roce 2013/2014
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Bc. Taťána Vrtělová
třídní učitelka:
Bc. Lenka Mašlaňová
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe: Vladimír Vančata(provozovna Kaufland,Kamenice,Brno)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
2. 6. 2014
3. 6. – 5. 6. 2014
13. 6. 2014

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 10. 3. 2014

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 3/2014
Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění:
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2013/2014
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Ing. Olga Žilková, zaměstnanec SŠ F. D. Roosevelta pro
tělesněpostižené, Křižíkova 11, 612 00 Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Ing. Dana Horáková
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
Mgr. Zuzana Pulcová, Mgr. Hana Šůstková
a literatura
Ekonomika
Ing. Dana Horáková, Mgr. Josef Žáček
Informační technologie
Bc. Marek Bednařík, Lubomír Hykl
Anglický jazyk
Bc. Lenka Mašlaňová, RNDr. Josef Brožík
Druh zkoušky
praktická
ústní

termín konání
22.- 23. 4. 2014
28. 5. 2014

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 10. 3. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 2/2014
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve školním roce 2013/2014
v oboru vzdělání
18-20-M/01 Informační technologie
ve třídě
4. I
zadavatele takto:
druh zkoušky

termín konání zadavatel

MAT DT

2. 5. 2014

Ing. Dana Horáková

ANJ PP

2. 5. 2014

Mgr. Josef Žáček

ČJL DT + PP

5. 5. 2014

Bc. Zdeněk Zavrtal

ANJ DT

6. 5. 2014

Mgr. Josef Žáček

hodnotitele takto:
druh zkoušky

hodnotitel

ČJL – PP

Mgr. Zuzana Pulcová

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 10. 3. 2014
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 1/2014
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené a
Odborného učiliště, Brno, Gellnerova 1

28. – 30. 4., 2. 5. a 9. 5. 2014
volné dny

V Brně dne 4. 2. 2014

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 7/2013
k provedení řádné periodické inventarizace v objektech Střední školy pro sluchově
postižené a Odborného učiliště,
- Gellnerova 1 a El. Machové 17, Brno
V souladu se zákonem č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a dle
pokynů k vedení a evidenci majetku na Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti
nařizuji provedení řádné periodické inventarizace ke dni 31. 12. 2013.
Pro zajištění řádného průběhu inventury jmenuji:
1. ústřední inventarizační komisi UIK
předseda - Holá Barbora, Mgr.- zástupce ředitele
členové - Šůstková Hana, Mgr.
2.dílčí inventarizační komise DIK pro fyzickou inventuru
a) DHM dlouhodobého hmotného majetku
předseda
- Šmíd Martin, Bc.
člen
- Pohanka Jiří, Ing.
b)

DDNM drobného dlouhodobého nehmotného majetku
provozní a učební pomůcky a
předseda
- Zavrtal Zdeněk, Bc.
člen
- Wu Michala, Bc.
c)

DDHM drobného dlouhodobého hmotného majetku
provozní a učební pomůcky
předseda
- Bednařík Marek, Bc.
člen
- Mašlaňová Lenka, Bc.

d)

PRE operativní evidence nehmotného majetku – provoz a uč.programy
předseda
-Zavrtal Zdeněk, Bc.
člen
-Wu Michala, Bc.

e)

PRE operativní evidence hmotného majetku – provoz Gellnerova
předseda
- Souček Petr, Bc.
člen
- Zlámalová Lenka

f)

PRE operativní evidence hmotného majetku – provoz El.Machové
předseda
- Pohanka Jiří, Ing.
člen
- Pulcová Zuzana, Mgr.

g)

PRE operativní evidence hmotného majetku – sbírky učeb.pomůcek
předseda
- Žáček Josef, Mgr.
člen
- Hykl Lubomír

3.dílčí inventarizační komisi DIK pro fyzickou inventuru učebnic, pokladny a
materiálu na skladě - Gellnerova 1, El.Machové 17
předseda
- Holanová Marie
člen
- Vrtělová Taťána, Bc.
4. dílčí inventarizační komise DIKpro dokladovou inventuru –pohledávek a
závazků
předseda – Čajková Veronika, Bc.
člen
- Horáková Dana, Ing.
Termíny inventarizačních prací
dne 10. 12. 2013

- instruktáž předsedů a členů inventurních komisí
k inventuře a předání inventurních soupisů
jednotlivých místností
odpovídá: Čajková Veronika

od 10. 12. - 20. 12. 2013 - průběh fyzické inventury
odpovídá: předsedové DIK
do 20. 12. 2013

- předání odsouhlasených a podepsaných všech
inventurních soupisů včetně inventurního
zápisu
odpovídá: předsedové DIK

do 31. 12. 2013

- uzavření a vyhodnocení inventury
odpovídá: Čajková Veronika

K uvedenému datu inventarizace bude veškerý majetek předložen
inventurní komisi k fyzické inventuře !!

V Brně dne 9. 12. 2013
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 6/2013
Jmenování zkušební komise pro závěrečnou zkoušku
Na základě ustanovení § 185 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a ustanovení § 22 odst. 2 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích, v platném znění,
jmenuji
pro závěrečnou zkoušku ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konanou
v oboru vzdělání
ve třídě

v náhradním termínu
36-59-E/001 Podlahářské práce
3. POP

zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Josef Žáček
třídní učitel
a učitel ODV:
Martin Šmíd
učitel odbor. před.:
Petr Souček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
4. 9. 2013
5. 9. – 6. 9. 2013
9. 9. 2013

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 2. 7. 2013

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 5/2013
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:

jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2012/2013
v oboru vzdělání
36-59-E/001 Podlahářské práce
ve třídě
3. POP
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Karel Kříž
zaměstnanec OU a PŠ Lomená 44, Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Ing. Emanuel Mikšovský
třídní učitel
a učitel ODV:
Martin Šmíd
učitel odbor. před.:
Petr Souček
odborník z praxe:
Miloš Zimin, OSVČ

Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
3. 6. 2013
4. 6. – 5. 6. 2013
14. 6. 2013

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 5. 3. 2013
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 4/2013
Jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky
Na základě ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělání (školský zákon),v platném znění:
jmenuji
pro závěrečné zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném
učilišti, Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2012/2013
v oboru vzdělání
66-51-E/01 Prodavačské práce
ve třídě
3. PRP
zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Ilona Musilová
zaměstnanec Střední školy pro tělesně postižené Gemini Brno
(jmenována Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
učitelka ODV:
Marie Holanová
třídní učitelka:
Mgr. Zuzana Pulcová
učitelka odbor.před.: Mgr. Barbora Holá
odborník z praxe: Vladimír Vančata(provozovna Kaufland,Kamenice,Brno)
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní

termín konání
3. 6. 2013
4. 6. – 5. 6. 2013
14. 6. 2013

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu závěrečných zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 5. 3. 2013

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 3/2013
Jmenování zkušební komise pro maturitní zkoušky
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění:
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2012/2013
v oboru vzdělání
63-41-M/040 Informatika v ekonomice
ve třídě
4. I
zkušební komisi v tomto složení
předseda:
Ing. Josef Pokorný, zaměstnanec SŠ F. D. Roosevelta pro
tělesněpostižené, Křižíkova 11, 612 00 Brno
(jmenován Krajským úřadem Jihomoravského kraje)
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Lubomír Hykl
Zkoušející a přísedící:
Český jazyk
- Mgr. Zuzana Pulcová, Mgr. Hana Šůstková
a literatura
Ekonomika
- Ing. Dana Horáková, Ing. Mgr. Emanuel Mikšovský
Informační technologie - Bc. Marek Bednařík, Lubomír Hykl
Anglický jazyk
- Ing. Mgr. Emanuel Mikšovský, Mgr. Markéta Minářová
Druh zkoušky
praktická
ústní

termín konání
22.- 23. 4. 2013
29. 5. 2013

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 5. 3. 2013
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 2/2013
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušky ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2012/2013
v oboru vzdělání
63-41-M/040 Informatika v ekonomice
ve třídě
4. I
zadavatele takto:
druh zkoušky

termín konání zadavatel

MAT DT

2. 5. 2013
Ing. Dana Horáková ,
Mgr. Ing. Emanuel Mikšovský
2. 5. 2013
Mgr. Josef Žáček
Ing. Dana Horáková
3. 5. 2013
Mgr. Ing. Emanuel Mikšovský,
Ing. Dana Horáková
7. 5 . 2013
Mgr. Josef Žáček
Ing. Dana Horáková

ANJ PP
ČJL DT + PP
ANJ DT
hodnotitele takto:
druh zkoušky

hodnotitel

ČJL – PP

Mgr. Martina Mackowiaková,
Mgr. Ludmila Štarhová

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.

V Brně dne 5. 3. 2013
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 1/2013
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené a
Odborného učiliště, Brno, Gellnerova 1

9. 5. a 10. 5. 2013
v o l n éd ny

V Brně dne 4. 2. 2013

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č.17/2012
k provedení řádné periodické inventarizace v objektech Střední školy pro sluchově
postižené a Odborného učiliště,
- Gellnerova 1 a El. Machové 17, Brno
V souladu se zákonem č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a dle
pokynů k vedení a evidenci majetku na Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti
nařizuji provedení řádné periodické inventarizace ke dni 31. 12. 2012.
Pro zajištění řádného průběhu inventury jmenuji:
1. ústřední inventarizační komisi UIK
předseda - Souček Petr
členové - Holá Barbora, zást.ředitele
2.dílčí inventarizační komise DIK pro fyzickou inventuru
a) DHM dlouhodobého hmotného majetku- středisko Gellnerova
předseda
- Vrtělová Taťána, Bc.
člen
- Holanová Marie
b)

DDNM drobného dlouhodobého nehmotného majetku
provozní (středisko Gellnerova) a učební pomůcky
předseda
- Hykl Lubomír
člen
- Dvořáčková Markéta
c)

DDHM drobného dlouhodobého hmotného majetku
provozní (středisko Gellnerova) a učební pomůcky
předseda
- Šůstková Hana, Mgr.
člen
- Žáček Josef, Mgr.

d)

PRE operativní evidence nehmotného majetku – provoz (středisko Gellnerova) a
uč.programy
předseda
-Bednařík Marek, Bc.
člen
-Dvořáčková Markéta

h)

PRE operativní evidence hmotného majetku – provoz Gellnerova
předseda
- Pohanka Jiří, Ing.
člen
- Zlámalová Lenka

i)

PRE operativní evidence hmotného majetku – sbírky učeb.pomůcek
předseda
- Mikšovský Emanuel, Ing.
člen
- Šmíd Martin

3.dílčí inventarizační komisi DIK pro fyzickou inventuru učebnic, pokladny a
materiálu na skladě - Gellnerova 1, El.Machové 17
předseda
- Pulcová Zuzana, Mgr.
člen
- Hirt Tomáš, Ing.
4. dílčí inventarizační komise DIKpro dokladovou inventuru –pohledávek a
závazků
předseda – Čajková Veronika, Bc.
člen
- Horáková Dana, Ing.
Termíny inventarizačních prací
dne 10. 12. 2012

- instruktáž předsedů a členů inventurních komisí
k inventuře a předání inventurních soupisů
jednotlivých místností
odpovídá: Čajková V.

od 11. 12. - 21. 12. 2012 - průběh fyzické inventury
odpovídá: předsedové DIK
do 21. 12. 2012

- předání odsouhlasených a podepsaných všech
inventurních soupisů včetně inventurního
zápisu
odpovídá: předsedové DIK

do 31. 12. 2012

- uzavření a vyhodnocení inventury
odpovídá: Čajková V.

K uvedenému datu inventarizace bude veškerý majetek předložen
inventurní komisi k fyzické inventuře !!

V Brně dne 10. 12. 2012
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č.16/2012
Jmenování

likvidační komise

Pro provádění likvidace poškozeného a neupotřebitelného majetku školy jmenuji likvidační
komisi ve složení:
předseda:

- Ing. Horáková Dana

členové

- Bc. Bednařík Marek
Ing. Jiří Pohanka

Likvidace bude prováděna na základě předloženého návrhu na vyřazení, který
předloží správce místnosti, správce sbírky - po schválení ředitelem školy.
V případě el.spotřebičů, přístrojů bude doloženo odborné posouzení.

V Brně dne 1. 11. 2012

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy
Na vědomí:
In. Horáková Dana

……………………………

Bc. Bednařík Marek

………………………….

Ing. Jiří Pohanka

……………………………

Příkaz ředitele č. 15/2012
k provedení řádné periodické inventarizace v objektu Střední školy pro sluchově
postižené a Odborného učiliště,
- El. Machové 17, Brno
V souladu se zákonem č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a dle
pokynů k vedení a evidenci majetku na Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti
nařizuji provedení řádné periodické inventarizace ke dni 31. 10. 2012.
Pro zajištění řádného průběhu inventury jmenuji:
1. ústřední inventarizační komisi UIK
předseda - Mgr., Ing. Emanuel Mikšovský
členové - Mgr. Barbora Holá, zást.ředitele
2.dílčí inventarizační komise DIK pro fyzickou inventuru
předseda
- Jílek Ladislav
člen
- Mgr. Josef Žáček
Termíny inventarizačních prací
dne 19. 10. 2012

- instruktáž předsedy a člena inventurní komise
k inventuře a předání inventurních soupisů
k budově El. Machové
odpovídá: Čajková

od 19. 10. - 29. 10. 2012 - průběh fyzické inventury
odpovídá: předseda DIK
do 29. 10. 2012

- předání odsouhlasených a podepsaných všech
inventurních soupisů včetně inventurního
zápisu
odpovídá: předseda DIK

do 31. 10. 2012

- uzavření a vyhodnocení inventury
odpovídá: Čajková

K uvedenému datu inventarizace bude veškerý majetek předložen
inventurní komisi k fyzické inventuře !!
V Brně dne 19. 10. 2012
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 14/2012
Pracovnělékařská péče
Všichni zaměstnanci podstoupí v termínu od 22. října do 14. prosince 2012 preventivní
pracovnělékařskouprohlídku u svého praktického lékaře.

Potvrzení o absolvování preventivní pracovnělékařské prohlídky odevzdá každý
zaměstnanec do 14. 12. 2012 ekonomce školy.

V Brně dne 15. října 2012

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 13/2012
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 24, odst. 2
vyhlašuji pro žáky Střední školy pro sluchově postižené a
Odborného učiliště, Brno, Gellnerova 1

3. 1. a 4. 1. 2013
v o l n éd ny

V Brně dne 15. 10. 2012

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 12/2012
Zabezpečení stravování zaměstnanců a žáků
1. Stravování zaměstnanců
Stravování je zajišťováno na základě smlouvy s organizační složkou státu
dle zákona č. 84/2005 Sb., § 4, 5.
Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště zajišťuje svým pracovníkům v
pracovním poměru stravování v následujících jídelnách:
SOU potravinářské a služeb, Charbulova 106, Brno – učňov.stř.Svratka
Stravenky Edenred CZ s.r.o.
Pracovník má právo odebrat jedno hlavní jídlo za každý pracovní den, pokud
je přítomen v práci aspoň 3 hodiny.
Organizace uhradí z ceny hlavního jídla 40 % z provozních prostředků.
Příspěvek z prostředků FKSP je ve výši 14, - Kč na jeden oběd.
Zbývající část sjednané ceny hradí zaměstnanec, viz rozpis.
Rozpis úhrady pro stravování zaměstnanců školy:
název jídelny:
učňovské zařízení
Svratka
stravenky Edenred CZ

příspěvek Kč
cena oběda organ. FKSP
Kč
uhradí
60,24,14,60,-

24,-

14,-

pracovník
uhradí Kč:
22,22,-

Příspěvek zaměstnavatele z provozních prostředků bude hrazen za každý odebraný oběd
v pracovní den, s výjimkou konání služební cesty, za kterou
je stravné vyplaceno jiným způsobem.
V době letních prázdnin mají provozní zaměstnanci nárok na odebírání stravenek Edenred
CZ.
Od 1. 1. 2012 je v učňovském zařízení Svratka cena oběda 60,- Kč.

2. Stravování žáků
V souladu s vyhl.MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů zajišťuje Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště stravování žáků
v těchto zařízeních:
ZŠ Jasanova 2, Brno

Finanční limit potravin platný od 1.1.2012.
Z provozních prostředků školy je přispíváno na oběd pro žáka školy dle níže uvedeného
rozpisu.
Rozpis úhrady pro stravování žáků školy:
název jídelny:
škol.jídelnaJasanova

cena oběda Kč přísp.
bez osob.nák.. školy
37,50

9,50

žák uhradí
složen. Kč
28,00

V Brně dne 1. 9. 2012
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 11/2012

Zákaz zapínání počítačů před
vyučováním a kdykoliv bez pokynu
učitele.

V Brně dne 3. 9. 2012

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

Příkaz ředitele č. 10/2012
Využívání kopírky pro potřeby žáků

ve dnech

Po – Čt

15,00 hod . – 15,30 hod.

z důvodu bezpečnosti při kopírování pouze za přítomnosti učitele
vykonávajícího dozor

Úhrada za používání kopírky:
kopie A4 – oboustranná

1 kopie A4 - jednostranná
2,- Kč
1 kopie A3 - jednostranná

1,- Kč
2,- Kč

Záznamy za kopírování budou zapsány do sešitu a hotovost uhrazena
v kanceláři p. Čajkové.

V Brně dne 3. 9. 2012
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

1

Příkaz ředitele č. 9/2012
Jmenování

likvidační komise

Pro provádění likvidace poškozeného a neupotřebitelného majetku školy jmenuji likvidační
komisi ve složení:
předseda:

- Ing. Horáková Dana

členové

- Bc. Bednařík Marek
Jílek Ladislav

Likvidace bude prováděna na základě předloženého návrhu na vyřazení, který
předloží správce místnosti, správce sbírky - po schválení ředitelem školy.
V případě el.spotřebičů, přístrojů bude doloženo odborné posouzení.

V Brně dne 3. září 2012

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy
Na vědomí:
In. Horáková Dana

……………………………

Bc. Bednařík Marek

………………………….

Jílek Ladislav

……………………………

Příkaz ředitele č. 8/2012
Jmenování zkušební komise pro opravnou maturitní zkoušku
Na základě ustanovení § 80 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění,
jmenuji
pro maturitní zkoušku ve Střední škole pro sluchově postižené a Odborném učilišti,
Brno, Gellnerova 1
konané ve škol.roce
2011/ 2012
v oboru vzdělání
63-41-M/040 Informatika v ekonomice
ve třídě
4. I

zkušební komisi v tomto složení
předsedkyně:
Ing. Olga Žilková
místopředseda:
Mgr. Barbora Holá
třídní učitel:
Ing. Mgr. Emanuel Mikšovský

Zkoušející a přísedící:
IKT
Ing Tomáš Hirt, Bc. Marek Bednařík
Druh zkoušky
praktická

termín konání
6. 9. 2012

Věřím, že svědomitým vykonáváním své funkce a dodržováním platných právních
předpisů přispějete ke zdárnému průběhu maturitních zkoušek.
Za vykonanou práci Vám děkuji.
V Brně dne 1. 8. 2012
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

