
Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika

IČ: 689 18 992

INFORMACE SDRUŽENÍ RODIČŮ GH K MATURITNÍM PLESŮM

(revize 03 / 28. leden 2014)
(revize 04 / 19. únor 2014 - poslední a definitivní!)

Organizátor

Sdružením rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně

Termíny plesů

pátek 21. 2. 2014  pro maturitní třídy 4.A, 4.B a 4.C

sobota 22. 2. 2014 pro maturitní třídy 8.A8, 8.B8, 6.A6 a 6.B6

Přesné časové údaje - viz. kapitola Časový harmonogram

Místo konání

Clarion Congress Hotel Olomouc****

bližší informace o hotelu viz www.clarioncongresshotelolomouc.com

Ceny vstupenek

zřizovatel (max. 6 ks celkem) 0,00 CZK
ředitel + tř. profesor + partner  tř. profesora nebo ředitele  (vždy max. 1+1 ks) 0,00 CZK
student maturitního ročníku GH 50,00 CZK
"netřídní" profesor + partner "netřídního" profesora (vždy max. 1+1 ks) 100,00 CZK
vstup po 22:00 hod. (pouze sobota) 120,00 CZK
volný prodej - místa v sále 350,00 CZK
volný prodej - místa mimo sál 300,00 CZK
volný prodej na místě 350,00 CZK

Distribuce vstupenek

Distribuce vstupenek již proběhla. Oba plesu jsou vyprodány.

Příspěvek SRGH

Sdružením rodičů GH ve svém rozpočtu na školní rok 2013/2014 vyhradilo finanční prostředky, 
kterými podpoří maturitní ples. Jedná se o:

(i.) příspěvek na nákup květin ve výši 50,00 CZK.student-1,

(ii.) příspěvek na úhradu dalších nákladů spojených s plesem (služby fotografa, 
stužky, šerpy, tiskové práce, datové nosiče, atp.) ve výši 3 000,00 CZK.třída-1,

Příspěvek dle (i.) bude odečten z ceny květin.

Příspěvky dle (ii.) budou vypláceny v hotovosti proti předložení účetních dokladů. Doklady lze 
průběžně předávat p. Kateřině Pavlitové, kancelář správy majetku GH, tel. +420 585 711 104. 
Po kontrole dokladů v SRGH budou peníze během 3 - 5 dnů k dispozici pro vyplacení. 
Příspěvek dle (ii.) je možné začít čerpat již nyní až do 30. 6. 2014. V případě nevyčerpání 
příspěvků do 30. 6. 2014 ztrácí studenti, resp. třídy nárok na jejich vyplacení.

Sponzoring vstupenek

Sponzoring vstupenek se promítá do cen vstupenek podle již dříve zveřejněného algoritmu.

www.clarioncongresshotelolomouc.com
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Hudební produkce

Studenti si po dohodě se SRGH zvolili pro oba plesy hudební skupinu Night Shift (viz též 
www.facebook.com/kapela.nightshift).

Obsazení hudební skupiny Night Shift:

Jan Galia (boss, aranže, trombon, kytara, vokály, zpěv, basa)
Martin Galia (zpěv, vokály, kytara, trombon)
Aneta Kožušková (klávesy, zpěv)
Martin Topič (saxofony, klarinet, kytara, vokály)
Petr Štěpán (trumpeta, vokály)
Mirek Macek (bicí, vokály)

Květiny

Květiny pro oba plesy obstará p. Jiří Slimařík (rodič studenta IV.A), profesionál v oboru. Zajistí 
dodání a distribuci jak květin pro maturanty během stužkování, tak kytice pro profesory dle 
požadavků tříd. Požadavky na typ květiny pro stužkování, počet květin, a počet kytic pro 
profesory sdělí závazně zástupci jednotlivých třídy emailem na adresu jiri.slimarik@volny.cz.

Fotografování

Fotografa si dle svého uvážení zajistí studenti ve vlastní režii. Místo k fotografování bude 
v plesových prostorách vyhrazeno.

Vzhledem k proceduře stužkování (viz dále) je doporučeno zajistit dostatečný počet fotografů.

Moderování plesů

pátek 21. 2. 2014 Mgr. Jana Bartoňková, Mgr. František Brauner, Ph.D.

sobota 22. 2. 201 4 Mgr. Irena Selucká, Mgr. František Brauner, Ph.D.

Procedura stužkování

pátek 21. 2. 2014

společná představení jednotlivých tříd (3x 15 minut max.)
taneční série
stužkování 4.A (10 minut)
stužkování 4.B (10 minut)
stužkování 4.C (10 minut)

sobota 22. 2. 2014

společná představení tříd 8.A8 a 8.B8 (2x 15 minut max.)
taneční série
stužkování 8.A8 a 8.B8 (1x 20 minut)
taneční série
společná představení tříd 6.A6 a 6.B6 (2x 15 minut max.)
taneční série
stužkování tříd 6.A6 a 6.B6 (1x 20 minut)

Stužkují vždy tř. profesor s asistentem, ev. doplněno o focení.

Tímto aranžmá sledujeme především:

(i.) přidělení dostatečného prostoru pro prezentaci jednotlivých tříd a studentů,
(ii.) optimalizaci délky stužkovací procedury vzhledem k celkové délce a programu 

plesu.

www.facebook.com/kapela.nightshift).
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V rámci společných "třídních představení" je možné libovolně využít audio- a videotechniku, 
která bude k dispozici. Sál hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc nabízí vynikající možnosti 
především ozvučení, světel, promítaní videa z nejrůznějších zdrojů (PC/notebook, USB, CD, 
DVD, ...) a v téměř libovolně variantních formátech.

Po dohodě jednotlivých tříd lze využít audio- a videotechniku rovněž během vlastního 
společného stužkování.

Předtančení

Předtančení bude organizovat p. Mgr. Jana Pazderová.

Podrobnější informace o předtančení nebudou k dispozici. Sázíme na osvědčenou jistou 
a věříme jí!

Ukázky společenských tanců

Ukázky společenských tanců bude organizovat p. Mgr. Jana Pazderová.

Ve věci podrobnějších informací platí totéž co pro předtančení.

Texty na stužkách, ev. šerpách

S respektem k rozhodnutí jednotlivých tříd se doporučuje studentům konzultovat texty, které 
budou uváděné na stužkách, ev. šerpách s třídním profesorem.

Výrobu stužek, ev. šerp si zajistí studenti ve vlastní režii.

Zázemí pro maturanty mimo hlavní sál

Jednotlivé třídy budou mít k dispozici salonky rozmístěné okolo hlavního sálu. Salonky budou 
k dispozici po celou dobu konání plesu. Pro salonky platí stejný režim jako pro ostatní plesové 
místnosti (viz Důležité upozornění).

Rozdělení salonků:

pátek 21. 2. 2014

salonek Plato / Seneca - 4.A / 4.B
salonek Kosmas - 4.C  / tanečníci

sobota 22. 2. 2014

salonek Plato / Seneca - 6.A6 / 6.B6
salonek Kosmas / Dalimil - 8.A8 / 8.B8

Vstupy

S vědomím omezit rizika spojená se vstupem nežádoucích osob, s falšováním 
vstupenek/návratek a s vizí zajistit klidný průběh plesu bude vstup na ples pouze jednorázový 
a bez možnosti návratu do plesových prostor po jejich opuštění. Prostory v hotelu skýtají 
dostatečné zázemí pro všechny aktivity spojené s plesem.

Tato skutečnost bude uvedena na vstupenkách a opakovaně o ní budou účastníci plesu 
informováni.

SRGH apeluje, aby tato skutečnost byla respektována a opakovaný vstup do plesových prostor 
nebyl po organizátorech požadován.

Prostor pro kuřáky

Součástí plesového prostoru je dostatečně prostorná venkovní terasa vyhrazená pro kuřáky.
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Důležitá upozornění

Platí důsledný zákaz vnášení vlastního občerstvení (jídlo, alkoholické i nealkoholické nápoje) 
do plesových prostor.

V případě zjištění tohoto jevu si SRGH vyhrazuje právo bez náhrady ukončit účast na plese 
každému, kdo tento zákaz poruší nebo se o to bude pokoušet.

SRGH neručí za věci odložené mimo vyznačenou a hlídanou šatnu.

Časový harmonogram plesu 21. 2. 2014

15:45 otevření hotelu pro nácvik předtančení a představení tříd

16:00 nácvik předtančení

16:30 nácvik představení 4.A

16:50 nácvik představení 4.B

17:10 nácvik představení 4.C

17:45 otevření hotelu pro návštěvníky plesu

18:15 otevření sálu

18:30 hudební série

18:45 zahájení plesu, úvodní slovo ředitele gymnázia

18:47 předtančení

18:50 taneční série - sólo pro učitele

19:15 představení třídy 4.A, 4.B a 4.C

20:00 taneční série

20:20 stužkování 4.A

20:30 stužkování 4.B

20:40 stužkování 4.C

20:50 taneční série - rodiče a děti

21:30 taneční ukázky - standardní tance

21:35 taneční série

21:55 taneční vstoupení - breakdance

22:05 taneční série

22:30 taneční ukázky - latinské tance

22:35 taneční série

23:00 slosování "loterie a jiné podobné hry"

23:15 taneční série

0:45 ukončení hudební produkce

1:00 ukončení plesu
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Časový harmonogram plesu 22 2. 2014

15:45 otevření hotelu pro nácvik předtančení a představení tříd

16:00 nácvik předtančení

16:30 nácvik představení 8.A8

16:50 nácvik představení 8.B8

17:10 nácvik představení 6.A6

17:30 nácvik představení 6.B6

17:45 otevření hotelu pro návštěvníky plesu

18:15 otevření sálu

18:30 hudební série

18:45 zahájení plesu, úvodní slovo ředitele gymnázia

18:47 předtančení

18:50 taneční série - sólo pro učitele

19:15 představení tříd 8.A8 a 8.B8

19:45 taneční série

20:00 stužkování 8.A8 a 8.B8

20:20 taneční série - rodiče a děti

20:30 představení tříd 6.A6 a 6.B6

21:00 taneční série

21:15 stužkování 6.A6 a 6.B6

21:35 taneční série - rodiče a děti

21:55 taneční ukázky - standardní tance

22:00 taneční série

22:20 taneční vystoupení - irské tance

22:30 taneční série

22:55 taneční ukázky - latinské tance

23:00 slosování "loterie a jiné podobné hry"

23:15 taneční série

0:45 ukončení hudební produkce

1:00 ukončení plesu

Zveřejňování informací k plesům

Revize tohoto dokumentu, stejně jako další informace k plesu budou zveřejňovány na webu 
www.gytool.cz v sekci "Samosprávné orgány" => "Sdružení rodičů".

Kontakty na organizátory

Markéta Kolesárová +420 603 575 528 ucetniporadce@seznam.cz
Tomáš Látal +420 602 566 764 tomas.latal@trios.cz
Jana Bartoňková +420 585 711 122 bartonkova@gytool.cz
Jana Pazderová +420 585 711 143 pazderova@gytool.cz

www.gytool.cz



