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Gymnázium Jana Pivečky a  SOŠ Slavičín 
 

 

 

 

 

 

Zpravodaj aktivit – duben  2018 

 

Práce na gymnáziu nového 4. a 5. patra jsou v plném proudu 

Vznikají nové prostory - aula, přírodovědné experimentárium, jazyková učebna, 

relaxační a studijní centrum, učebna automatizace a robotizace… 
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Olympiády, soutěže  
 

 Soutěž Office Arena - FINÁLE 

V celostátním finále soutěže Office Arena 2018, které se uskutečnilo 23. 4. 2018, získal 

student tercie   Ondřej Machů 2. místo v kategorii A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fyzikální olympiáda 

Blahopřejeme Tomáši Maňasovi z kvarty ke 3. místu v okresním kole fyzikální olympiády 

kategorie E. 

 Úspěch v Astronomické olympiádě 
Výsledky krajského kola Astronomické olympiády kategorie GH: 
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3. místo: Anastázie Cahová (prima) 

4. místo: Kristýna Bělušová (sekunda) 

5. místo: Jan Filák (sekunda) 

 Výsledky krajského kola soutěže Office Arena 2018. 

Kategorie A: 

1. Ondřej Machů - postupuje do celostátního finále 

2. Tomáš Vlček 

3. Diana Merčáková 

Kategorie B: 

         2. Klára Matušů 

         3. Marie Kuželová 

 Středoškolská odborná činnost 

Student Jan Sova ze septimy získal na krajském kole SOČ, které se konalo v pátek 

20.4.2018 na Gymnáziu JAK v Uh. Brodě, v oboru FYZIKA první místo a postupuje do 

celostátního kola. 

Studentka Marie Kuželová ze septimy získala v krajském kole SOČ v oboru "Tvorba 

učebních pomůcek, didaktická technologie", třetí místo. 

Ve středu 4. 4. 2018 se na útvaru SOŠ konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. 

Naše škola dominovala mezi účastníky a získala ocenění: 

- obor fyzika - 1. místo Jan Sova 

- obor strojírenství - 1. místo Michal Šenkeřík; 2. místo Petr Častulík; 3. místo Lukáš 

Zámečník 

- obor elektrotechnika - 1. místo David Maryáš, Michal Holek, Tobiáš Křek 

- obor učební pomůcky - 1. místo Josef Ševčík, David Kurtin; 2. místo Marie Kuželová, 

3. místo Daniel Novák 

- obor ekonomika - 1. místo Michaela Machů, Eliška Miškaříková, Natálie Caletková 

- obor pedagogika - 1. místo Kamila Bačová; 2. místo Ondřej Skládal 

Školu v krajském kole reprezentovalo 13 studentů. Poděkování patří za vedení prací 

všem učitelům a Ing. Horalíkovi za veškerou organizaci. 
 

 Matematický Klokan - 

okres Zlín 

3. místo Jan Červeňan v kategorii 

junior získal 77 bodů ze všech 

studentů prvních a druhých 

ročníků SŠ v okrese 

2. místo Ondřej Novotný v 

kategorii benjamín získal 108 

bodů ze všech studentů 6. a 7. tříd 

ZŠ v okrese 

 Dějepisná soutěž 

studentů gymnázií - krajské 

kolo 

Krásné druhé místo vybojoval náš tým ve složení Marie Koudelová, Petra Kubasová a 

Vojtěch Tarabus. Automaticky tak postupují do celorepublikového kola, které proběhne v 

listopadu 2018  v  Chebu. Letos se soutěží ve znalostech z československých dějin v letech 

1968 - 1977. Krajského kola se zúčastnilo 10 gymnázií Zlínského kraje. 
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 Zeměpisná olympiáda 

V krajském kole Zeměpisné olympiády získal v kategorii B Michal Kailer (sk) krásné 4. místo 

a v kategorii C Ondřej Kailer (tr) 6. místo. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci 

školy 

 2. místo v celostátním kole ENERSOL 

Krásné druhé místo v celostátním kole projektu ENERSOL, které se konalo na SOU 

elektrotech. v Plzní 22.-23.3.2018,  získali naši studenti Michal Holek (sexta) a Tobiáš Křek 

(kvinta) s prací "Využití elektrické kvadrokoptéry pro monitorování dopravní situace v našem 

regionu".  

 Okresní kolo BiO D 

V okresním kole Biologické olympiády kategorie D obsadil Ondřej Novotný (sk) vynikající 3. 

místo a Kristýna Bělušková (sk) 7. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a Ondrovi  přejeme 

hodně štěstí v kole krajském, které proběhne v ZOO Lešná. 

 Olympiáda z matematiky 

Blahopřejeme Timoteji Miturovi z tercie  ke krásnému 6. místu v olympiádě z matematiky v 

okresním kole z 54 účastníků. Blahopřejeme primánkám Veronice Bělušové za nádherné 4. 

místo a Bronislavě Benckové za 5. místo v okresním kole matematické olympiády! 

 Olympiáda v německém jazyce – krajské kolo 

3. místo vybojovala studentka septimy Alena Hubíková v krajském kole konverzační 

soutěže v německém jazyce. 

 Dějepisná olympiáda 

Dne 19.3. se konalo Krajské kolo Dějepisné olympiády. Ondřej Kailer (Tr) získal krásné        

7. místo a Tereza Ondrúšková (Tr) 8. místo ze 40 účastníků. Gratulujeme a děkujeme za 

pěknou reprezentaci školy. 

 Literární soutěž „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost.“ 
Práce Julie Urbanové ze třídy G-3 byla oceněna mezi nejlepšími v kategorii próza. 

 

Všem studentům a blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy, stejně tak 

za přípravu všem učitelům. 

Stáž učitelů v Štrasburku 
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Poděkování firmě Groz Beckert 

 

Sedm našich žáků  ve  strojírenských oborech získalo zdarma dvoudenní 

relaxační pobyt od firmy Groz Beckert v hotelu TROYER****. Děkujeme. 

 
 

 

Odborný výcvik ve firmách 
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Zapojení odborníků z praxe 

NTS Prometal 

Některé aktivity na GJP a SOŠ 

- diskusní fórum  s významnou osobností -Tom Artway 

- přednáška M.Hájka - "Pátrání po záhadě bělokarpatských luk" 

- přednáška cestovatelky Kateřina Mottani - "Thajsko" 

- beseda s cestovateli manželi Špilarovými - "Vietnam" 

- beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem - "Střední Asie"   

- učitelé Mgr. Pavel Mikulčík a Mgr. Marie Hrabinová byli na pětidenní stáži 

evropských institucí ve Štrasburku 

- výchovný koncert v Kongresovén centrum Zlín (Filharmonie B.Martinů)-žáci tříd 

kvinty a G1 

- pokračování z cyklu přednášek učitelů z fakulty technologické UTB Zlín - "Zdravý 

životní styl" 

- návštěva třetích a čtvrtých ročníků na dnu otevřených dveří na Policii ČR ve Slavičíně  

- v  galerii školy probíhá výstava fotografií autorů ze Střední polytechnické školy Zlín 

- Pěvecký sbor gymnázia se zúčastnil Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích. 

- Jarní Srdíčkový den 2018 - v úterý 20. března se uskutečnila sbírková akce Srdíčkový 

den 2018. Předmětem prodeje byly propisky a magnetky za cenu 30,-Kč/ks. Výtěžek 

sbírky je určen na pomoc a léčbu nemocných a handicapovaných dětí v ČR.  

 

 

 

 

 

 



www.gjpsosslavicin.cz e-mail:gyslav@gjpslavicin.cz tel.577342724 

 

25 let historie gymnázia 

Gymnázium bylo založeno v roce 1992, kdy v září začala na škole studovat první třída  

čtyřletého studijního oboru. Dne 3. 9. 1992 od 6.00 hodin byla odučena první hodina, a to 

chemie, Mgr. Josefem Maryášem, současným ředitelem školy. Prvotní působiště bylo v areálu 

současné SOŠ u bývalých Vlárských strojíren a gymnázium tvořilo jediný subjekt spolu s 

Rodinnou školou. U zrodu školy stáli a o její založení se zasloužili  tehdejší starostka města 

Alena Hubíková, vedení školy Ing. Jiří Hradil a Mgr. Jaroslav Vrba. V roce 1994 byl na škole 

zaveden osmiletý studijní cyklus a současně se sídlo školy přesunulo do Slavičína pod 

vedením ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara. Nejdříve do tzv. "dřevěného pavilonu" a od roku 

1995 do současné budovy. Po odchodu ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara na Gymnázium do 

Valašských Klobouk na podzim 2002 zaujímá místo ředitele jeho zástupce Mgr. Josef 

Maryáš, které zastává funkci doposud. Od 1. 9.2005 začíná gymnázium s novým názvem: 

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. V roce 2008 - 2011 se realizuje zásadní rekonstrukce 

sociálních zařízení, stavba sedlové střechy, zateplení obvodového pláště a prosklených částí 

budovy za více jak 25 mil Kč. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola 

Slavičín, takový název nese od 1. 1. 2012 nový sloučený subjekt. Tato optimalizace byla 

nevyhnutelným důsledkem ekonomického a demografickáho vývoje posledních let nejenom 

ve slavičínských školách. V roce 2014 dochází ke komplexní rekonstrukci budov SOŠ za 

téměř 60 mil Kč a současně ředitel školy začal pracovat na komplexním projektu rekonstrukce 

budovy gymnázia za 35 mil Kč. Budování školy otevřené k veřejnosti ve všeobecném a 

odborném vzdělávání, k seberealizaci žáků a učitelů, k zabezpečení uplatnitelnosti na trhu 

práce absolventů, k nabídce možnosti celoživotního vzdělávání (firemní vzdělávání, 

rekvalifikace, kurzy) a k formování školy jako podnikatelského prostředí pro zaměstnance, 

veřejnost i firemní partnery - to je hlavní funkce a  cíl nejenom vedení školy, ale všech, kteří 

mohou jakkoliv školu ovlivňovat.  Díky i bývalým zaměstnancům může škola navazovat na 

kvalitu v pedagogicko výchovném procesu a musí být nadále schopna oslovovat veřejnost 

atraktivností oborové nabídky a přitažlivým programem výuky. Budování školy je podmíněno 

širokou spoluprací s rodiči, podnikatelskými subjekty, základními školami, městem Slavičín, 

zřizovatelem Zlínským krajem a veřejností. Následující léta si vyžádají tuto vzájemnou 

pomoc ještě více prohloubit, neboť jenom tak se může škola dále rozvíjet a být schopna 

zaujmout a vytvářet dobré jméno v povědomí celého regionu jižního Valašska. Je ctí všech 

zaměstnnanců a studentů, že škola může nést jméno Jana Pivečky, který po dobu působení ve 

Slavičíně byl vždy příznivcem a pomocníkem gymnázia. 

 

Vaše škola 


