
 
 

Výročí 100 let existence Slovaňáku – PROJEKT Stránka 1 z 11 
 
 

 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 

Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno 
Tel.: 541 321 317             www.gymnaslo.cz 

 

 

PROJEKT 

OSLAVY VÝROČÍ 100 LET EXISTENCE  

GYMNÁZIA BRNO, SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 

 

 

 

Úvod: 

Na rok 2020 připadnou dvě významná výročí gymnázia, jehož současný název je Gymnázium Brno, 

Slovanské náměstí, příspěvková organizace. Prvním je sté výročí založení gymnázia v Králově Poli a druhým 

je devadesát let od otevření nové budovy gymnázia na Slovanském náměstí. Obě výročí jsou natolik 

významná, že si zaslouží důstojné oslavy. 
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Popis předpokládaného průběhu oslav 

Oslavy budou probíhat v průběhu celého kalendářního roku 2020. Jsou připraveny tři páteřní akce a dále 

doprovodné akce. 

Páteřní akce: 

 Společenský ples školy a galavečer v brněnském Bobycentru 

Ples proběhne v sobotu 14. března 2020, jako hlavní host vystoupí Janek Ledecký & band. Ples bude 

moderovat absolvent Slovaňáku Aleš Zbořil, kterého můžeme znát například ze znalostní soutěže 

České televize AZ kvíz, kterou moderuje.  

 

 Slovaňák na Slovaňáku  

Ve čtvrtek 25. června 2020 v parku na Slovanském náměstí proběhne kulturní a hudební festival 

pod názvem Slovaňák na Slovaňáku. Bude instalováno pódium, na kterém se vystřídají vystoupení 

kapel včetně kapel složených z absolventů Slovaňáku. Účastníci si také mohou užít zajímavé 

občerstvení v gastro zóně. Akce je koncipována jako setkání školní komunity včetně rodičů a také 

široké veřejnosti. 

 

 Den absolventů  

V sobotu 17. října 2020 bude v průběhu celého dne otevřena škola zejména pro zájemce z řad 

absolventů, kteří si mohou projít školu, zavzpomínat na školní léta. Dle možností a zájmu budou 

zprostředkována setkání absolventů s profesory. V průběhu celého dne bude k dispozici 

občerstvení. Večer proběhne v kulturním centru Babylon na Kounicově ulici (dříve „Stadec“ na 

Leninově ulici) slavnostní setkání absolventů, kde bude zajištěn kulturní program. 

V předvečer tohoto dne absolventů, tj. v pátek 16. října 2020, proběhne v kulturním centru 

Semilasso společné vystoupení souboru Hradišťan a školního pěveckého sboru. 

 

Další doprovodné akce: 

 pro potřeby oslav stého výročí Slovaňáku bylo vyhotoveno logo oslav 

 bude vydán almanach k stému výročí založení školy, jehož součástí bude mimo jiné kalendář 

významných událostí z historie školy 

 bude ulit pamětní zvon, který bude zavěšen ve vestibulu školy; v tomto místě bude také 

vybudována „Knihovna U zvonu“, kde bude posezení a sdílená knihovna. 

 bude organizován prodej drobných upomínkových předmětů, triček a mikin 

 na budově školy bude vyvěšena nová vlajka Slovaňáku 

 na plášť školy bude umístěn velký banner připomínající výročí školy 

 na jaře 2020 bude vyhotovena fotka celé školy (žáci a učitelé) v parku na Slovanském náměstí 

 bude zorganizován průvod žáků školy městem (ve čtvrtek 25. června 2020 před akcí Slovaňák na 

Slovaňáku) 
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 ve středu 14. října 2020 bude uvedena v kině Scala premiéra filmu, který u příležitosti výročí natočí 

absolvent Slovaňáku Matěj Škop; součástí programu bude také vystoupení dramatického kroužku 

školy 

 bude zajištěna reklama propagující oslavy na dopravních prostředcích městské hromadné dopravy 

 v časopise Metropolitan a dále v časopisech, které vydávají jednotlivé městské části, budou 

uveřejněny články informující a propagující oslavy 

 v budově školy budou vystaveny výtvarné práce žáků vyrobené u příležitosti oslav 

 oslavy budou propagovány na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na školním webu 

 oslavy budou také propagovány v brněnském rádiu Krokodýl, mediálního partnera oslav 

 v sobotu dne 17. října 2020 dopoledne, před zahájením Dne absolventů, proběhne slavnostní mše 

v kostele Nejsvětější trojice v Králově Poli 

 u příležitosti výročí školy bude vydána poštovní známka 

 v aule školy bude instalována výstava připomínající historii školy 

 vysílání „Rádia 90/100“, které nyní probíhá ve školním rozhlase, bude uveřejněno na sociálních 

sítích 

 tradiční Den poezie, který bude letos zaměřen na výročí školy 

 v pondělí 21. prosince 2020 proběhne pravidelné basketbalové utkání Slovaňák – Jaroška, nyní 

v rámci oslav výročí 

 

Předpokládaná finanční náročnost jednotlivých akcí: 

Reprezentační ples školy 

Datum: sobota 14. března 2020 Místo: Bobycentrum 

Charakteristika akce: 

Každý rok probíhá školní ples jako maturitní ples pro budoucí maturanty, a to v kulturním centru Semilasso 
v Králově Poli (v roce 2019 se ho účastnilo 634 hostů).  
U příležitosti oslav 100. výročí založení školy bude zorganizován slavnostní společenský ples školy pro 
předpokládaný počet 1.200 hostů a bude zabezpečen také slavnostní program. Jako hlavní host vystoupí 
Janek Ledecký & band. Ples bude moderovat absolvent Slovaňáku Aleš Zbořil, kterého můžeme znát ze 
znalostní soutěže České televize AZ kvíz. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

pronájem Boby Centra, úhrada za vystoupení hostů, náklady na 
organizační zabezpečení akce 

500.000 Kč 

předpokládané 
příjmy: 

předpokládané příjmy ze vstupného 500.000 Kč 

celkové potřebné finance: 0 Kč 
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Slovaňák na Slovaňáku 

Datum: čtvrtek 25. června 2020 Místo: park Slovanské náměstí 

Charakteristika akce: 

Na tomto kulturním a hudebním festivale bude instalováno pódium, na kterém se vystřídají vystoupení 
kapel včetně kapel složených z absolventů Slovaňáku. Účastníci si také mohou užít zajímavé občerstvení 
v gastro zóně. Akce je koncipována jako setkání školní komunity včetně rodičů a také široké veřejnosti. 
Organizací akce a moderátoroví se zhostí HIT Rádio City. Předpokládaná doba trvání bude od 14ti do 22ti 
hodin. Vzhledem k charakteru akce neplánujeme vybírat vstupné. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

administrativní zabezpečení akce, moderátor akce, pronájem 
techniky, pronájem pódia a festivalového vybavení, náklady na 
vystoupení hostů 

200.000 Kč 

celkové potřebné finance: 200.000 Kč 

 

Den absolventů - škola 

Datum: sobota 17. října 2020 – přes den Místo: škola 

Charakteristika akce: 

Tato akce bude vyvrcholením celých oslav 100 let gymnázia. Od 10 hodin bude otevřena škola a zajištěna 
prohlídka či případné setkání s učiteli (dle možností a zájmu). Na školním hřišti bude přichystáno zázemí se 
stany a posezením, pódium pro kulturní program. Snahou organizátorů bude také zajistit občerstvení. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

průběh akce, náklady na zabezpečení občerstvení, prezentační 
technika atd. 

100.000 Kč 

celkové potřebné finance: 100.000 Kč 

 

Den absolventů - večer 

Datum: sobota 17. října 2020 – od 16 hod. Místo: kulturní centrum Babylon 

Charakteristika akce: 

Od 16ti hodin bude otevřen sál KC Babylon, jako prostor pro třídní srazy, kterou mohou být vhodným 
pokračováním Dne absolventů v budově gymnázia. Bude zajištěn také kulturní program a občerstvení. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

pronájem kulturního centra, úhrada nákladů na zabezpečení 
programu 

100.000 Kč 

předpokládané 
příjmy: 

100 Kč vstup/osoba 60.000 Kč 

celkové potřebné finance: 40.000 Kč 
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Vystoupení souboru HRADIŠŤAN se školním pěveckým sborem 

Datum: pátek 16. října 2020 Místo: kulturní centrum Semilasso 

Charakteristika akce: 

V předvečer dne absolventů se uskuteční slavnostní koncert souboru Hradišťan a školního sboru v sále 
Semilasso. Akce je určena pro současné žáky, učitelé, ale také absolventy a jejich známé. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

pronájem kulturního centra, úhrada nákladů na zabezpečení 
programu 

150.000 Kč 

předpokládané 
příjmy: 

předpokládaný příjem ze vstupného (cca 100 Kč/lístek, předpoklad 
350 platících hostů) 

35.000 Kč 

celkové potřebné finance: 115.000 Kč 

 

Vydání almanachu školy 

Nedílnou součástí oslav bude také výroční almanach. Bude ve vybraných kapitolách pojednávat o historii 
školy, významných osobách či současném dění. Součástí bude také seznam absolventů a učitelů. 
Zkušenosti z ostatních škol, které v poslední době slavili výročí, jsou takové, že v současné době prodejnost 
almanachů (v tištěné podobě) prudce klesá. Myslíme si však, že z důvodu zejména historických, je vydání 
almanachu k tak důležitému výročí prostě povinnost. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

tisk almanachu 150.000 Kč 

předpokládané 
příjmy: 

předpokládaný příjem za prodej almanachu (cca 200 Kč/almanach, 
předpoklad 200 prodaných výtisků) 

40.000 Kč 

celkové potřebné finance: 110.000 Kč 

 

Ulití pamětního zvonu školy, Knihovna U Zvonu 

Datum: 
čtvrtek 25. června 2020 (slavnostní kolaudace 
zvonu) 

Místo: vestibul školy 

Charakteristika akce: 

Součástí této akce je také úprava prostor, kde bude zvon zavěšen a kde bude vybudována knihovna. 
V současné době se zde nachází zázemí pro uklízečky, které bude nutné odstranit a prostory stavebně 
technicky upravit. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

ulití zvonu, stavební práce související s odstraněním stávajícího zázemí 
pro uklízečky, přemístění prostor pro uklízečky, úprava prostoru, 
vybavení Knihovny u Zvonu 

150.000 Kč 

celkové potřebné finance: 150.000 Kč 
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Drobné upomínkové předměty, trička a mikiny 

Datum: 
čtvrtek 25. června 2020 (slavnostní 
kolaudace zvonu) 

Místo: vestibul školy 

Charakteristika akce: 

V rámci výročí škola nechá vyrobit upomínkové předměty praktického rázu, které budou mít časový přesah 
i po ukončení oslav (propisky, trička, mikiny, tašky, náramky atp.)  

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

výroba upomínkových předmětů, triček a mikin 110.000 Kč 

předpokládané 
příjmy: 

předpokládaný příjem z prodeje 80.000 Kč 

celkové potřebné finance: 30.000 Kč 

 

Vlajka Slovaňáku 

Datum: 
čtvrtek 25. června 2020 (slavnostní 
vyvěšení vlajky) 

Místo: střecha školy 

Charakteristika akce: 

Školní budova je zvenku opatřena kovovým stožárem, který v minulosti nesl vlajku.  Při příležitosti oslav 
bude vytvořena nová školní vlajka a bude opět vztyčena na tomto stožáru. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

výroba vlajky, vyvěšení vlajky 20.000 Kč 

celkové potřebné finance: 20.000 Kč 

 

Banner na plášť budovy 

Datum: březen 2020 Místo: plášť budovy školy 

Charakteristika akce: 

Na východní straně pláště budovy gymnázia, tj. při pohledu na budovu školy směrem od ulice Husitské 
nahoru ve směru na ulici Skácelovu, bude instalován banner o velikosti cca 50 m2 s logem oslav výročí 
školy. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

výroba baneru, administrativní zabezpečení instalace, instalace 
baneru 

70.000 Kč 

celkové potřebné finance: 70.000 Kč 
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Fotka celé školy 

Datum: duben2020 Místo: park Slovanské náměstí 

Charakteristika akce: 

V dubnu 2020 bude pořízena na schodech v parku na Slovanském náměstí výroční fotka všech žáků a 
učitelského sboru se symbolikou oslavy 100 let. Fotka pak bude ve velkém formátu 2 x 0,5 m umístěna do 
školní auly a bude uveřejněna také v almanachu. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

profesionální fotograf, výroba fotek 10.000 Kč 

celkové potřebné finance: 10.000 Kč 

 

Průvod žáků školy městem 

Datum: čtvrtek 25. června 2020 Místo: město Brno 

Charakteristika akce: 

Dne 25. 6. se uskuteční průvod žáků a učitelů městem Brnem jako začátek festivalu Slovaňák na Slovaňáku. 
Shromáždění školy bude na Moravském náměstí, kde po proslovu projdou seřazené třídy městem 
(předpoklad je po cyklostezce) na Slovanské náměstí, kde bude zahájen festival v cca 14.00 hod. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

organizační zabezpečení akce 10.000 Kč 

celkové potřebné finance: 10.000 Kč 

 

Premiéra filmu 

Datum: středa 14. října 2020 Místo: kino Scala 

Charakteristika akce: 

V tento den v kině Scala proběhne kulturní pásmo pro současné studenty, učitele, ale i absolventy či 
veřejnost. Pásmo se bude skládat z 20 minutového filmu, který natočí v prostorách školy absolvent Matěj 
Škop se svým týmem, dále z vystoupení školního sboru a divadelního vystoupení v podání školního 
dramatického kroužku. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

pronájem prostor kina, úhrada části nákladů za výrobu filmu 30.000 Kč 

celkové potřebné finance: 30.000 Kč 
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Reklama v dopravních prostředcích MHD Brno 

Datum: jaro 2020 Místo: dopravní prostředky MHD 

Charakteristika akce: 

Vzhledem k tomu, že bychom ve škole rádi uvítali co nejvíce absolventů, je potřeba vhodná propagace 
celých oslav. Propagace ve vozech DPMB se nám jeví jako velmi efektivní. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

zabezpečení reklamy v dopravních prostředcích (záleží na zajištění 
prostředků od sponzorů – tato položka se může „vyšplhat“ hodně 
astronomicky vysoko – „celošalinová“ reklama (tj. celá šalina 
v barvách Slovaňáku a s propagací oslav stojí na měsíc 330.000 Kč) 

100.000 Kč 

celkové potřebné finance: 100.000 Kč 

 

Články v časopisech jednotlivých městských částí 

Datum: jaro 2020 Místo: dopravní prostředky MHD 

Charakteristika akce: 

Vzhledem k tomu, že bychom ve škole rádi uvítali co nejvíce absolventů, je potřeba vhodná propagace 
celých oslav. Propagace v časopisech městských částí se nám také jeví jako efektivní. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

reklama v jednotlivých časopisech 30.000 Kč 

celkové potřebné finance: 30.000 Kč 

 

Propagace výročí školy v brněnských rádiích Krokodýl, Hit radio city, ČR 2 

Datum: rok 2020 Místo: rádio Krokodýl 

Charakteristika akce: 

Vzhledem k tomu, že bychom ve škole rádi uvítali co nejvíce absolventů, je potřeba vhodná propagace 
celých oslav. Propagace v radiích se nám jeví jako velmi efektivní. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

reklama v rádiích 100.000 Kč 

celkové potřebné finance: 100.000 Kč 
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Poštovní známka 

Datum: říjen 2020 Místo:  

Charakteristika akce: 

Jedním z upomínkových předmětů k oslavám bude poštovní známka.  Věříme, že tento předmět bude mít 
hodnotu uměleckou, užitkovou a snad i historickou. Vydavatelem bude Česká pošta. Známka bude 
koncipována jako dvojznámka, kde jedna je věnována obsahově škole a druhá je oficiální známkou 
s nominální hodnotou (tato verze je výrazně levnější, než verze samostatné známky) 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

náklady na výrobu známek 200.000 Kč 

celkové potřebné finance: 200.000 Kč 

 

Výstava připomínající historii školy v aule školy 

Datum: říjen 2020 Místo: aula školy 

Charakteristika akce: 

Během dne absolventů bude ve školní aule a na chodbách vystavenou mnoho materiálů z historie školy a 
výuky na ní. Z těchto důvodů je důležité připravit vhodnou instalaci těchto materiálů, aby výstava byla 
pohledná a oku lahodivá. 

Předpokládané finanční zabezpečení akce: 

předpokládané 
náklady: 

náklady na opravu auly, nákup výstavních vitrín 250.000 Kč 

celkové potřebné finance: 250.000 Kč 
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Celková finanční rekapitulace oslav: 

Náklady: 

Aktivita Předpokládané náklady 

Reprezentační ples školy 0 Kč 

Slovaňák na Slovaňáku 200.000 Kč 

Den absolventů - škola 100.000 Kč 

Den absolventů - večer 40.000 Kč 

Vystoupení hudební skupiny HRADIŠŤAN s pěveckým 
sborem školy 

115.000 Kč 

Vydání almanachu školy 110.000 Kč 

Ulití pamětního zvonu školy, Knihovna U zvonu 150.000 Kč 

Drobné upomínkové předměty, trička a mikiny 30.000 Kč 

Vlajka Slovaňáku 20.000 Kč 

Banner na plášti budovy 70.000 Kč 

Fotka celé školy 10.000 Kč 

Průvod žáků městem 10.000 Kč 

Premiéra filmu 30.000 Kč 

Reklama v dopravních prostředcích 100.000 Kč 

Články v časopisech jednotlivých městských částí 30.000 Kč 

Propagace výročí školy v brněnských  rádiích 100.000 Kč 

Poštovní známka 200.000 Kč 

Výstava připomínající výročí školy v aule 250.000 Kč 

Celkem: 1,565.000 Kč 

 

Předpokládaný zdroj financí: 

 (případná) dotace Jihomoravského kraje 

 (případná) dotace Městské části Brno-Královo Pole 

 (případná) dotace Statutárního města Brna 

 (případná) dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 sponzorské pomoci rodičů stávajících žáků 

 sponzorské pomoci absolventů 

 sponzorské pomoci veřejnosti 
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Sponzorská pomoc: 

Sponzorská pomoc při zabezpečení oslav může vypadat následovně: 

a) přímý finanční příspěvek na oslavy 
pokud nám chcete přispět na náklady oslav, pak pro tyto účely byl zřízen spolek: 

název: Spolek 100 let Slovaňáku,  

IČ: 086 83 328, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka L26404. 

číslo účtu: 2401729344/2010 

Na tento účet můžete poukázat jakýkoliv finanční obnos, který bude zaúčtován jako dar. Pokud budete 

chtít vyhotovit darovací smlouvu, obraťte se prosím emailem na adresu: sekretariat@gymnaslo.cz 

 

b) finanční pomoc na oslavy formou umístění reklamy 
je možné přispět na náklady oslav zakoupením reklamy na některé z pořádaných akcí, například na plese 

školy v Bobycentru, na festivalu Slovaňák na Slovaňáku, na společném vystoupení hudební skupiny 

Hradišťan s naším pěveckým sborem HRADIŠŤAN, popř. na kterékoliv další organizované akci. 

 

Pro dojednání konkrétních podmínek prosím kontaktujte ředitele školy Mgr. Dalibora Kotta: email: 

red@gymnaslo.cz, telefon: 737 284 932 

 

c) pomoc se zabezpečením některé konkrétní akce 
můžete si ze seznamu akcí vybrat některou konkrétní akci (se kterou máte zkušenosti, např. pracovní nebo 

která se vám líbí apod.) a pomocí s její organizací, s nákupem materiálů na tuto akci apod. Pokud vás 

oslovila tato možnost, kontaktujte prosím vedoucího organizačního týmu Mgr. Tomáše Sargánka na emailu 

sarganek@gymnaslo.cz 

 

d) pomoc s financováním některé konkrétní akce 
můžete si ze seznamu akcí vybrat některou konkrétní akci (se kterou máte zkušenosti, např. pracovní nebo 

která se vám líbí apod.) a přispět na ní. Formu finančního příspěvku prosím nejprve projednejte s ředitelem 

školy Mgr. Daliborem Kottem: email: red@gymnaslo.cz, telefon: 737 284 932. 

 

 

V Brně, dne 27. ledna 2020     Mgr. Dalibor Kott 
        ředitel školy 
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