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Výběrové řízení na ředitele školy
� 5. 6. 2012 – dva kanditáti:

� RNDr. Milan Dundr, CSc. – stávající ředitel školy
� PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. 

� Komise u výběrového řízení navrhuje z 1.místa ke 
schválení krajské radě stávajícího ředitele



8. 6. 2012

� Vznik petice proti návrhu na potvrzení stávajícího 
ředitele Dundra

� Jako petiční výbor podepsáni dva absolventi gymnázia 
Jan Kopecký a Lenka Brtinská

� Fyzická petice přijata s podpisovými archy:

� Kavárna Bez konce, Knihovna V.Štecha, pivovar Antoš, 
kavárna Na Komendě, později i prodejna Zdravíčko



12. 6. 2012

� Vytvořena elektronická verze petice:
 www.zachranmegymnazium.cz

Pod peticí uveřejněna i prezentace aktuálního 
technického stavu školy



13.6. 2012

� Otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje zasílají 
manželé Barbora a Zbyněk Brtinští



14.6. 2012

� Pavel Martiník volá na Krajský úřad, domlouvá 
schůzku se sekretářkou paní hejtmanky na úterý 
18. 6., kdy má být předána zároveň i signovaná část 
probíhající petice

� Probíhají facebookové diskuze, zájemcům 
zpřístupněna koncepce protikandidátky, ředitel 
odmítá zveřejnit svoji koncepci pod záminkou, že 
je vázán mlčenlivostí – ta se ovšem týká jen komise 
konkurzů, nikoli kandidátů!



18. 6. 2012

� Schůzka s paní hejtmankou, ing. Zuzanou 
Moravčíkovou na Krajském úřadě, ta sděluje 
informaci, že předchozí den byl ředitel potvrzen 
ve společném hlasování s OA ve Slaném, kde byla 
potvrzena kandidátka ing. Seghmanová 

� Zároveň zástupce pro školský odbor, Paedr. Pavel 
Schneider sděluje informaci, že na školu je poslána 
kontrola technického stavu budovy



20. 6. 2012

� Ředitel Dundr přislíbí Pavlovi Martiníkovi v emailu, 
že svolá veřejnou prezentaci své koncepce poté, co 
obdrží jmenovací dekret



22.6. 2012

� Jan Kopecký odesílá dopis starostovi a místostarostům 
s upozorněním na probíhající petici a jednání s paní 
hejtmankou – nikdo z města nereaguje, 

� mlčení ze strany městských radních paradoxně trvá až 
do dnešních dnů!



22. 6. 2012

� Na gymnáziu probíhá kontrola KÚ – dva muži a dvě 
ženy procházejí školu a detailně fotí – toto ředitel 
později interpretuje ve Slánských listech z 28.6. tak, že 
se lidé z kraje přišli podívat, co by se dalo opravit…

� Z kraje posléze potvrdí, že na základě šetření se zjistil 
špatný technický stav budovy, dále špatný technický 
stav v korespondenci potvrdil i místostarosta Slaného, 
pan  Mgr. Martin Hrabánek.



27. 6. 2012

� Bez jakékoli upozornění a pro údajnou nadbytečnost 
obdrží nečekaně výpověď v samém závěru školního 
roku mladá, schopná a u studentů oblíbená 
profesorka angličtiny Mgr.Eliška Kalová, názorová 
oponentka stávajícího ředitele, na krajský úřad míří 
další nesouhlasné dopisy studentů



28.6. 2012

� Vychází článek pana Pilíka ve Slánských listech o 
problematice gymnázia, nebyl kontaktován nikdo z 
petičního výboru



5. 7. 2012

� Ředitel Dundr na www.gymslany.cz uvádí novinku 
o svém potvrzení do funkce ředitele, zveřejňuje 
svoji koncepci, která v několika bodech naprosto 
nekoresponduje s reálným stavem výuky a chodu 
gymnázia 



13.7.2012

� Ředitel Dundr v dopise petičnímu výboru svolává 
schůzku Lenky Brtinské, Honzy Kopeckého + 3 
zástupců, jeho čtyř lidí a pátého zástupce města do 
sborovny na 30.7.2012 – veřejné prezentaci se vyhýbá 
pod záminkou, že by se oponenti vzájemně v takovém 
davu napadali – studenti odpovídají, že by si přáli, 
aby ředitel seznámil se svojí vizí veřejnost, nikoli jen 
vybraný okruh několika lidí



28.7. 2012

� Vycházejí SL s článkem p. Pilíka o schůzce petenky 
Báry Brtinské s panem ředitelem – došlo k záměně 
jmen 

� Odpovědí je korespondence mezi Bárou a panem 
Slávou Pilíkem



27.8. 2012

� Ředitel Dundr zamezuje oproti ústnímu slibu z června 
protikandidátce Záborcové působit na gymnáziu ve 
výuce francouzštiny a chce minimalizovat i další její 
výuku



30.7. 2012

� Petiční výbor odmítá účast na schůzce organizované 
ve sborovně ředitelem (viz dopis řediteli…), 
student Pavel Martiník rozesílá dopisy s rozborem 
nepravdivých údajů v koncepci ředitele – poskytnuty 
i s koncepcemi obou kandidátů vedení města, SL, 
Kladenskému deníku a dr. Němcovi na krajský úřad



Srpen 2012 

� Zasláno první předvolání k výslechu Lence Brtinské a 
Janu Kopeckému…



Provádění oprav a malování tříd

� Na základě petice probíhají úpravy školy, které později 
ředitel Dundr bude vydávat za svoji aktivitu a přínos 
škole – viz Slánské listy…



25. 9. 2012
� Svolána diskuze o směřování gymnázia do zcela 

zaplněné auly
� Za přítomnosti novinářů ředitel nedokáže uspokojivě 

vysvětlit svoji vizi vedení školy ani rozpory a 
polopravdivé či nepravdivé a zavádějící argumenty 
svojí koncepce

� Na nátlak veřejnosti přislíbí, že začne uvažovat o 
stažení trestního oznámení za  údajnou pomluvu 
ŠKOLY ( o vlastní osobě nepadá vůbec slovo…)



� Před zaplněnou aulou ředitel Dundr na přímé otázky 
rodičů tvrdí, že ho k podání trestního oznámení na 
neznámého pachatele navedl Paedr. Schneider, 
dnes vedoucí Odboru školství na Krajském úřadě 
Středočeského kraje

� Přes ředitelovy obhajoby, že oznámení je na 
neznámého pachatele je zřejmé, že pedagog, navíc v 
řídící funkci musí předpokládat, co bude následkem 
takovéhoto činu



� Studenti rodičů provádějí posléze rešerše a hledají  
v dostupných archivech médií obdobný případ, kdy 
pedagog vyvolal trestní stíhání, v němž byli následně 
vyslýcháni žáci školy – navíc elitní studenti podpoření 
významně veřejností

� Obdobný případ nebyl od r. 1989 nikde zaznamenán



Reakce Kladenského deníku
� Vychází text novinářky paní Husárové, která 

sledovala dění v aule na http://kladensky.denik.cz/
zpravy_region/vzpoura-proti-rediteli-slanskeho-
gymnazia-padlo-trestni-oznameni.html

� Vychází článek pana Pilíka ve Slánských listech k 
dění v aule, posléze i rozhovor s protikandidátkou 
Miladou Záborcovou, jíž je na škole znemožňováno 
učit, ačkoli patří vůbec k nejerudovanějším a studenty 
respektovaným kantorům



17.listopad - 2012

Opět k výslechu pozván Jan Kopecký – prozatím na radu 
právníka odmítne vypovídat - stejně jako předtím 
druhá petentka Lenka Brtinská

Náklady na právní zastoupení studentů k dnešnímu dni 
sahají do desítek tisíců



� Další policejní výslechy – spis převeden na Policejní 
základnu do Zlonic – slánský policista Vladimír Seidl 
pracuje na gymnáziu – s ředitelem má výborné vztahy

� Výborné vztahy prokazuje i pan Martin Šturm, člen 
týmu Laborek – a bratr učitele Michala Šturma, který 
se zúčastnil jako zástupce kantorů výběrového řízení 
na ředitele

� 28.12.2012 – k výslechu pozván i Pavel Martiník
� 17.1.2013 – k převzetí „podezření“ povolána na Policii 

do Zlonic Lenka Brtinská



25.1. 2013

� U výslechu opět Jan Kopecký – rozhoduje se vypovídat 
a vyjadřuje se obsáhle k petici i dění na gymnáziu



Únor 2013
� K výslechu se postupně dostavují vyučující slánského 

gymnázia – Mgr. Taťana Kuhnová a PhDr. Milada 
Záborcová, Ph.D.

� Pro kantorku Taťanu Kuhnovou si policie 
přijde „domluvit výslech“ uprostřed vyučování a v 
doprovodu ředitele školy…

� Výslechy pedagožek probíhají 20. a 22. února



Výslechy dalších svědků

� 8.3. vypovídá a vyjadřuje se k petici třetí ze studentů, 
který je zatím v roli svědka podávajícího vysvětlení – 
Pavel Martiník

� K výslechu se dostavuje i v červnu 2012 nečekaně 
vypovězená kantorka Mgr. Eliška Kalová, svědčit 
přicházejí i rodiče některých studentů



20. březen 2013

� Manželé Ničovi , jejichž dcera na gymnáziu studuje, 
se snaží na schůzi zastupitelstva seznámit zastupitele i 
radní Slaného se svými písemnými podklady, které jim 
i dopředu poskytli v kauze krizového dění na gymnáziu

� Zastupitelé nijak výrazně nereagují, v zápise z jednání 
pak tento bod není ani nijak zmíněn

� Mlčení nadále trvá do dnešních dnů! 



Nutnost ustanovení odborů

� Na škole jsou na podzim založeny odbory, které 
pomáhají chránit pedagogy, kteří se ozvali na podporu 
studentů

� Ihned po výpovědi na policii v únoru se situace 
zhoršuje, ředitel odbory ignoruje a nevyjednává s nimi 
dlouhodobě



Přijímací řízení – duben 2013

� Po provedeném přijímacím řízení se ke studiu zapisuje 
opět jen 17 studentů – navíc ze spodní poloviny 30 
studentů, kteří být přijati mohli

� Trend uplynulých let, kdy studenti berou školu jako 
nouzovou a preferují i přes to, že byli v přijímacím 
řízení úspěšní, jiné školy tak dokládá, že pokles 
studentů za poslední tři roky na kritickou mez zájmu 
nezpůsobila naprosto petice z roku 2012 – a odporuje 
takovémuto výkladu stále prosazovanému ze strany 
ředitele



Květen 2013

� V květnu  ředitel školy navrhuje snížit kantorce 
Kuhnové úvazek na neúnosně malých 16 hod 
a protikandidátku Záborcovou chce z údajných 
reorganizačních důvodů propustit, čím se uzavírá 
absurdní cesta stupňované šikany pedagogů ze strany 
ředitele – kantorky spolupracují s odbory a apelují na 
krajský úřad, který situaci celý rok nijak výrazně neřeší



Květen - Červen 2013

� Kontaktován s prosbou o pomoc poslanec Mgr. Josef 
Dobeš – jako první z politiků a doposud jediný do věci 
vstupuje, navštíví osobně vedení školy i místostarostu 
města Slaného Mgr. M. Hrabánka,  v reakci na nevoli 
situaci řešit posléze vyvolá vyjednávání s krajským 
úřadem, hejtmanem a kanceláří ombudsmana

� Aktivně se zapojují odbory, které situaci vidí jako 
velmi závažnou a rovněž registrují bojkot jednání a 
neprofesionalitu vedení školy i nátlak směřovaný na 
některé kantory



Web manželů Ničových

� Po dlouhodobé práci manželé Ničovi vytvářejí 
webovou stránku http://ujma-za-petici.cz/

� Na stránce publikují vedle textu petice i další 
dokumenty – korespondenci s institucemi a odkazy na 
dosud publikované články v médiích i aktuální novinky 
ve vývoji situace



Medializace
� O situaci jsou informována média, s nimiž probíhají v 

současných dnech intenzivní jednání
� Krize na škole silně graduje, studenti protestují 

proti chování vedení a nesouhlasí s represemi vůči 
postihovaným kantorům – dopisy směřují na krajský 
úřad

� Plánované tiskové konference  dne 17.6. se vedle 
petentů, zástupců rodičů i studentů a protikandidátky 
Záborcové plánuje zúčastnit i exministr školství 
a současný poslanec Dobeš, zástupce kanceláře 
ombudsmana a zástupci Českého helsinského výboru


