
Milé žákyně, milí žáci, kolegyně a kolegové, rodiče, 

všechny vás v novém školním roce vítám jako nový ředitel 

školy. Po 32 letech působení pana ředitele Vlastimila Volfa na 

Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře pro něj přišel čas, kdy si začne užívat 

důchodu. My, kteří jej známe, velmi dobře víme, že na Gymnázium 

Dr. Pekaře nepřestane myslet a bude dále vždy připraven k pomoci. Otisk jeho práce na 

gymnáziu je nesmazatelný. Dovolte mi tedy ještě touto cestou mu poděkovat za jeho práci a 

popřát mu mnoho ujetých kilometrů na jeho oblíbeném kole. 

Co se týká mé osoby, tak Gymnázium Dr. Pekaře velmi dobře znám, neboť jsem zde od 

roku 2000 působil jako vyučující českého jazyka a společenských věd a od roku 2006 do roku 

2019 jsem byl zástupcem ředitele. Poté jsem působil na Magistrátu statutárního města Mladá 

Boleslav na pozici vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy, kdy jsem získal 

zkušenosti v dalších oblastech vzdělávání. Ať už to byly mateřské, či základní školy. Neustále 

jsem však byl v kontaktu s Gymnáziem Dr. Josefa Pekaře, na kterém mi vždy záleželo, a jsem 

velmi rád, že jsem byl od srpna 2022 jmenován ředitelem školy. Nejsem zde tedy nováčkem 

a jsem známý pro většinu pedagogického sboru a několik tříd osmiletého studia.   

Jako ředitel mám pro školu několik přání, s jejichž splněním budu potřebovat od vás 

pomoci. Například přání, které máme předpokládám všichni společné, tedy abychom se po 

celý tento školní rok potkávali v budově školy při výuce, jež bude bez nějakých zásadních 

karanténních opatření, která by ochromila běžný chod školy.  

Přání, aby na podzim roku 2023 byla budova po rekonstrukci plně funkční a SMART. 

K tomuto přání nebude cesta snadná a vyžádá si trpělivost vás všech – žáků, pedagogů a 

rodičů. Chod školy bude výrazně omezen. Rekonstrukce budovy za téměř 120 miliónů korun 

bude obnášet výměnu oken včetně rekuperace, zateplení půdy a zároveň rekonstrukci 

elektroinstalace včetně osvětlení a slaboproudu. Pokud vše bude v následujícím období 

probíhat podle předpokladů, stavební práce by měly být ukončeny na podzim roku 2023. 

Stavba bude probíhat za provozu, takže kromě hluku a prašnosti budeme muset výuku 

zorganizovat s ohledem na to, že vždy bude část budovy mimo provoz. Kromě značné 

obětavosti a nasazení ze strany zaměstnanců školy to bude znamenat i jistá omezení a hlavně 



pochopení a akceptaci ze strany žáků a rodičů. I když to pravděpodobně bude klást na 

všechny velké nároky, věřím, že tuto nelehkou situaci zvládneme s tím, že se budeme těšit na 

výsledek rekonstrukce. Veškeré aktuální informace ohledně probíhající rekonstrukce, včetně 

aktuální fotodokumentace, a případných změnách ve výuce najdete na webu školy a dalších 

komunikačních platformách. 

Speciální přání patří těm, kteří jako řádní studenti gymnázia vešli dnes do budovy 

Gymnázia Dr. Josefa Pekaře poprvé, žákům prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia. 

Přesně si pamatuji, s jakými pocity jsem před mnoha lety vstupoval jako elév do této budovy, 

v žádném případě to nebylo jednoduché a nejednalo se tak říkajíc o procházku růžovým 

sadem. Začátky jsou vždycky těžké, ale já pevně doufám, že se s nimi ve spolupráci s vašimi 

profesory a samozřejmě spolužáky brzy zdárně vyrovnáte. 

Takže mi závěrem dovolte vyslovit naději, že se nám všem podaří bez komplikací letošní 

školní rok zvládnout a splnit si naše společná přání. 

 

V Mladé Boleslavi 1. září 2022     Mgr. Petr Dostál  


