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Vážení a milí absolventi Gymnázia J. V. Jirsíka
V roce 2018 oslaví Gymnázium J. V. Jirsíka významné výročí. Od založení školy uplyne
právě 150 let. Již nyní škola připravuje oslavy, které se uskuteční příští školní rok
v říjnu. V současné době před námi stojí zásadní problémy, na jejichž úspěšném
vyřešení závisí úspěch oslav. Protože oslavy výročí založení školy jsou připravovány
zejména pro Vás, naše absolventy, věřím, že nám s jejich řešením pomůžete.
Oslavy proběhnou v týdnu od 1. 10. 2018 do 6. 10. 2018.
Jaké jsou tedy problémy, které potřebujeme v co nejbližší době uspokojivě
vyřešit? Co pokládáme vzhledem k oslavám v této chvíli za nejpodstatnější? Jak
nám s jejich řešením můžete pomoci právě Vy?
1.

Hledáme způsob, jak oslovit všechny naše žijící absolventy. Proto se
snažíme o vytvoření databáze těch našich absolventů, kteří ve svých třídách
svolávají srazy, a mají proto adresář všech svých spolužáků.
Velmi výhodným způsobem předávání informací jsou v dnešní době sociální sítě,
elektronická pošta a internetové stránky. Na Gymnáziu J. V. Jirsíka je vyčleněn
pracovník, který je odpovědný za vytvoření databáze našich absolventů a za její
údržbu. V současnosti je určena emailová adresa kunes@gjvj.cz, na kterou nám
můžete všechny informace zasílat.
V případě, že skutečně nemáte jakoukoliv možnost se k elektronické poště dostat,
budeme Vám samozřejmě zasílat všechny důležité zprávy a informace klasickou
poštou, ale je to opravdu krajní možnost!
Očekáváme, že nám zašlete kontakt na toho spolužáka, který databázi Vaší třídy
spravuje a kterému budeme všechny aktuální informace odesílat. Potřebujeme
zejména tyto údaje:
◦

rok, ve kterém jste maturovali, a třídu (např. rok maturity 1995; třída 4. A)

◦

jméno a příjmení, titul

◦

poštovní adresu

◦

telefonní číslo

◦

e-mailovou adresu

Předejte prosím informace svým spolužákům.

2.

Shromažďujeme příspěvky, ať již literární či grafické, které bychom
vystavili v říjnu ve škole. Vzpomínky na školní léta, na profesorský sbor, na
spolužáky,…

3.

Shromažďujeme
absolventy,

kteří

tipy

na

v dalším

naše

nejvýznamnější

životě

dosáhli

absolventy,

v nejrůznějších

tedy

na

oborech

významných úspěchů v celostátním či světovém měřítku.
Zašlete nám tipy na významné absolventy – své spolužáky. Nutný je samozřejmě i
stručný komentář, vhodná by byla i fotografie.
4.

Snažíme se získat dobové fotografie tabel všech tříd, dobové fotografie
budovy, případně fotografie z Vašich třídních akcí.
Zašlete nám prosím fotografii svého třídního tabla (v digitalizované či listinné
podobě), i další fotografie, které bychom mohli použít pro plánovanou výstavu.
Fotografie samozřejmě po oslavách vrátíme.

5.

Připravujeme rámcový program oslav a v návaznosti na program i rozpočet
celé akce. Hledáme cesty k naplnění příjmové části rozpočtu.
Prohlédněte si odkaz na webu gymnázia, kde je již v této době rámcový program
oslav, a zasílejte nám jakékoliv návrhy na jeho doplnění.
Budeme také velice rádi, když se konání oslav rozhodnete pomoci sponzorsky.

Vážení absolventi, jménem přípravného výboru předem děkuji za spolupráci a
samozřejmě i za cenné informace a finanční prostředky, které se nám touto cestou
podaří získat. Věřím, že se nám s Vaším přispěním podaří připravit oslavy
významného výročí co nejlépe.
S pozdravem
RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel školy

