Vyjádření ředitele školy k situaci kolem gymnázia
1. Na základě situace, která vznikla po konkurzu na ředitele školy, kterým jsem byl jmenován,
jsem po neustávajícím šíření nepravd a polopravd podal 30.7.2012 trestní oznámení na
neznámého pachatele pro přečin pomluvy dle §184 odst. (1) a (2) Zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.. I když si uvědomuji tíži tohoto právního
úkonu, vzhledem k tomu, že se situace nezklidnila a útoky na školu a na moji osobu neustaly,
musel jsem tento krok udělat s tím, že jsem několikrát deklaroval, že pokud dojde k uvedení
nepravd či polopravd na pravou míru, pokusím se toto trestní oznámení stáhnout. Na tyto mé
výzvy nikdo dosud nereagoval. Několikrát jsem navrhl schůzku a diskusi v úzkém kruhu,
protože jsem se domníval, že by v ní mohly vzniknout podnětné návrhy, bohužel však
neúspěšně.
Jako je v našich zákonech zakotveno petiční právo, je v nich i právo na ochranu osobnosti a
instituce. I když se v petici uvádělo mnoho nepravd a polopravd, o podání trestního oznámení
jsem začal uvažovat až tehdy, kdy šíření těchto nepravd a polopravd vygradovalo na sociální
síti facebook. Zároveň se po Slaném začaly objevovat pomlouvačné texty vylepené na
dopravních zastávkách a po městě se šířily další pomluvy. Vzhledem k tomu, že na facebooku
není jasná identita pisatele (za Petra Omáčku se může vydávat Jan Novák), je i to důvod, proč
jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

2. Při přijímání nových studentů stále máme přijímací zkoušky, protože nechceme zhoršit
kvalitu studia. Pokud bychom přijímací zkoušky zrušili, nejspíš bychom zcela naplnili třídu,
ale poklesla by úroveň vzdělání a absolventi by hůře nacházeli uplatnění. Naši absolventi se
bez problémů dostávají na vybrané vysoké školy. Také jsme dopadli velice dobře ve srovnání
výsledů maturit jednotlivých středních škol, které zveřejnily na podzim 2012 Lidové noviny.
Podle demografické křivky bude v České republice ještě cca do roku 2017 nedostatek
uchazečů do prvních ročníků čtyřletého studia. S počty uchazečů do primy osmiletého studia
žádný problém nemáme. Do školy se vrací naši absolventi z vysokých škol i z vědeckých
pracovišť a pořádají zde přednášky o svých oborech.
3. Letos naposled (počtvrté) ubyla jedna třída (odmaturovaly tři třídy a přijali jsme dvě třídy).
Vím, že pokud by škola slevila z požadavků a upustila od vlastního přijímacího řízení, které
některé školy v regionu ani nedělají, byli bychom nejspíš schopni naplnit třídu. My se ale
snažíme udržet rozumnou úroveň výuky. Silné ročníky dnes nastupují do prvních tříd, k nám
do nižšího gymnázia dorazí za 5 let. Tímto obdobím je potřeba provést školu s co nejmenšími
problémy, proto je nezbytný optimalizační proces. Počet kantorů je normovaně spočítán podle
počtu žáků a tříd ve škole. Na tento normovaný počet pedagogů dostaneme finance od
krajského úřadu. Díky tomu postupně probíhá personální restrukturalizace, vloni jsme
propouštěli 6 zaměstnanců, z toho pět se zkrácenými úvazky. I letos budeme nuceni snížit
stav o cca 1,5 úvazku. Z mateřské dovolené se vrací kantorka, kterou jsem dle zákoníku práce
povinen zaměstnat, jejím oborem je český jazyk a literatura a biologie. V současné době
nevidím jiný způsob řešení, který by organizačně škola zvládla, než propustit jednu vyučující
se zkráceným úvazkem a úměrně pokrátit některé další úvazky. Tuto nepříjemnou personální
otázku se snažím řešit i s přihlédnutím k lidskému pohledu, jako je např. šance propuštěného
zaměstnance získat rychle další pracovní příležitost (vzhledem k aprobaci, věku atd.).
Zpracoval jsem organizační změnu, projednal jsem ji s odborovými organizacemi a požádal je
o předchozí souhlas s výpovědí jedné zaměstnankyně.

4. V šířených informacích se velmi často naráží na stav budovy a jejího vnitřního vybavení.
Musíme si však uvědomit velmi nelehkou situaci, ve které se ocitají jak kraj jako zřizovatel,
tak město jako vlastník budovy. Po celkové rekonstrukci zadního traktu v hodnotě více než 10
milionů Kč majitel budovy, jímž je královské město Slaný, postupně realizuje i v době
nepříznivé finanční situace v celém státu, výměnu všech zbývajících oken na celé přední stěně
budovy (počet 72, letos se dělá ještě posledních 18). Vzhledem k velké finanční náročnosti,
kterou tato několikaletá akce obnáší a vzhledem k výši nájmu, který může kraj za budovu
reálně zaplatit, je celkem jasné, že se některé drobnější opravy řeší postupně. Jako zajímavost
uvedu náhodný rozhovor s redaktorkou pořadu ČT Tykadlo, kdy 13. června 2012 po natáčení
reportáže s našimi studenty konstatovala:
„Jste opravdu jedna z nejlepších škol, co jsme natáčeli. Děti jsou moc chytré, vstřícné,
pedagogové také byli bezvadní a tedy – že by někde měli motýlárium , že by někde měli 3D
tiskárnu, to jsme tedy nezažili. Myslím, že děti jsou hrdé na svou školu a že ji představují tak,
že z toho mají radost. Děláte dobrou práci. Vždycky má člověk pocit, že jde do práce do školy
a rychle domů a že ta děcka to nevnímají, ale vaše děti si toho váží a to je dobře. Jen tak dál.“
Přímo v pořadu vysílaném 21.9.2012 na ČT2 zaznělo: „ Nezáleží na tom, jestli budova a
zařízení je nebo není supermoderní, ale na tom, kolik impulzů a inspirace dokáží dát dětem
učitelé. Tolik zajímavostí a inspirace jako na Gymnáziu ve Slaném jsme dlouho v žádné škole
neviděli.“
Velmi snadno si někdo udělá negativní názor na základě nepravd či polopravd. Daleko těžší je
nejprve si zjistit informace a vytvořit si nestranný pohled.

