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Zpravodaj aktivit únor 2018 

 

Kritéria přijetí a termíny přijímacích zkoušek: 

http://www.gjpslavicin.cz/cz/pro_uchazece_o_studium/. 

 

Děkujeme za odevzdané přihlášky ke studiu. 

 

Všechno potřebné se dozvíte v pozvánce k přijímacím zkouškám. 

Učební obory přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijati. 

 

 

Spolupracujeme s vysokými školami – stáže, přednášky, prezentace 

 

 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín je partnerskou školou Fakulty technologické 

a Fakulty aplikované informatiky UTB Zlín. Vybraní studenti ze semináře z biologie, 

chemie, fyziky měli od 26. 2. do 2. 3. stáž v laboratořích technologické fakulty. 

Seznámili se s nejmodernějšími technologiemi a měřícími přístroji.  

 Další ze série přednášek na naší škole realizoval doc. Humpolíček z Technologické 

fakulty UTB Zlín na téma biologie proteinů. 

 Dne 15. 2. představil Ústav výrobního inženýrství Zlín studentům třetích a čtvrtých 

ročníků (mechatronikům a informačním technologům) možnost studia na jejich fakultě. 

 9. 2. se zúčastnili studenti třetího ročníku v oboru informační technologie Dne 

otevřených dveří na UTB FAI Zlín. 

 7. 2. navštívili naši informatici workshop 

Hands on Experience v brněnské firmě 

AT&T. 

 

 

 

 

 

http://www.gjpslavicin.cz/cz/pro_uchazece_o_studium/
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Spolupracujeme s firmami 

 

Finančním stipendiem podpořily za 1. pololetí: TVD – Technická výroba, a.s. Rokytnice, Pevot 

Produkt s.r.o. Újezd, TRYON, s.r.o., Brumov-Bylnice, ZEKA plus, s.r.o. Slavičín, PGI Morava, 

s.r.o., Slavičín,  NTS Prometal Machining, s.r.o.,  Slavičín, CEBES a.s. Brumov-Bylnice, Polfin 

Ploština, s.r.o. Loučka, HYDRAULICS s.r.o. Slopné, SKD Bojkovice, Groz-Beckert Czech, 

s.r.o. České Budějovice, divize Valašské Klobouky, Vamak s.r.o. Divnice, KR-TOOLS s.r.o. 

Bojkovice a SumiRiko AVS Czech s.r.o. Drnovice.  

Částka potřebná k vyplacení finanční podpory je 19.900,-Kč. 

 
 

Spolupracujeme s mateřskými školkami 

 

 

Dne 14. 2. navštívily naši školu děti  

 

z mateřských školek z Jestřabí a Štítné nad 

Vláří. 
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Soutěže 

 Dějepisná olympiáda 

Velká gratulace patří Ondřejovi 

Kailerovi (tercie) za krásné 

4.místo a Tereze Ondrúškové 

(tercie) za 6.místo v okresním 

kole. 

 Okresní kolo konverzační 

soutěže v JA 

Kryštof Hindersmann  

(sekunda) obsadil 3. místo v 

okresním kole soutěže 

v anglickém jazyce. 

Pěkné 6. místo obsadil Ondřej 

Hnilo v okresním kole 

konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.A, které se konalo dne 15. 2. 2018 

na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně. 

 Zeměpisná olympiáda  

Výsledky okresního kola:  

kategorie B: 1. místo Michal Kailer (sekunda), postup do krajského kola,  

kategorie C: 1. místo Ondřej Kailer (tercie), postup do krajského kola,  

kategorie A: 11. místo Bronislava Bencková (prima),  

kategorie D: 6. místo Matěj Kubiš (G3) a 7. místo Petr Gapčo (G4). 

 

Organizovali jsme okresní kolo olympiády z anglického jazyka pro ZŠ 8. a 9. tříd 
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Chemie znovu slaví úspěch díky Josefu Tomečkovi 

 

Student Josef Tomeček ze septimy studuje 

střídavě vždy jeden měsíc na našem 

gymnáziu a jeden měsíc je na stáži 

v laboratořích technologické fakulty. V 

celostátním kole chemické olympiády 

obhájil 2. místo a postupuje do výběrového 

kola pro mezinárodní kolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 14. 2. 2018 předvedli učitelé 

z  Vysoké školy chemické v Praze na 

gymnáziu žákům i učitelům tzv. 

Hodiny moderní chemie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svářečské zkoušky instalatérů 
 

Dne 12. 2. proběhly pro žáky učebního 

oboru Instalatér u firmy ZEKA plus 

svářečské zkoušky. Vynikající přípravu 

v závěrečném ročníku pod vedením učitele 

odborného výcviku Pavla Dočkala zúročili 

všichni žáci a získali tak oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Okrskové kolo recitační soutěže – pořadatel Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín – 

14. 3. 2018 v budově školy 
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„Víc hlav – víc rozumu“ jiný pohled na matematiku 

 

Organizujeme soutěž, která je určena všem dětem, které 

mají rády logické úlohy, šifry, zajímavé logické úkoly 

… prostě všechno, co se dá vyřešit šikovností, dobrým 

úsudkem a s pomocí kamarádů. Nejedná se o klasické 

„učebnicové“ příklady nebo pouze početní úlohy. 

Chceme tímto ukázat žákům jiný, zajímavý pohled na 

matematiku. Soutěží dvoučlenné týmy (1 žák z 8. ročníku a 

1 žák z 9. ročníku), týmy budou opět řešit 10 úkolů během 

150 minut, a to využitím své šikovnosti, logického 

myšlení, dobrého úsudku a pomocí různých pomůcek. 

 

Barevný týden na naší škole 
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Pro vyučené absolventy představujeme maturitní obor Podnikání v nástavbě na naší 

škole, 2 – leté denní studium, 3 – leté dálkové studium 

Obor je určen absolventům středního vzdělávání s výučním listem k dosažení středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání navazuje na tříleté učební obory různého zaměření, 

např. automechanik, instalatér, elektrikář, obráběč kovů, kuchař – číšník, kadeřník – kadeřnice, 

kosmetička apod. V nástavbovém studiu se už nevzdělávají ve své profesi. Kromě základních 

všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci učí předmětům ekonomického a právního zaměření, 

informační technologie, elektronické komunikaci. V hlavním  vyučovaném předmětu – 

ekonomika – se navazuje na základní teoretické poznatky získané během studia v učebním 

oboru. Žáci si doplňují informace z oblastí podnikových činností, bankovnictví, kalkulací, 

mzdového a daňového systému.  Novým předmětem je pro všechny žáky účetnictví. Žáci 

pracují s účtovou osnovou pro podnikatele, učí se účtovat základní účetní případy související 

s běžnou podnikovou činností. Část výuky je rovněž věnována zvládnutí tzv. daňové evidence. 

Základní poznatky z manažerského vedení a řízení získávají v předmětu management, o 

marketingových teoriích se učí v předmětu marketing. V předmětu právo jsou probírány 

základní poznatky ze všech jeho oblastí  –  obchodního, občanského, trestního, rodinného 

práva. Všechny teoretické vědomosti a poznatky pak žáci ověřují v předmětech chod podniku, 

písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie a ekonomická 

cvičení. Praxi v délce 14 dnů absolvují žáci 1. ročníku ve firmách a institucích dle vlastního 

výběru.  

Erasmus 16 150 euro 

 

Škola podala projekt s novým zahraničním partnerem z Rakouska na mobility žáků a učitelů. 

Žáci a učitelé se po dobu 16 dnů budou účastnit v rakouském Wolfsbergu stáží ve strojírenských 

firmách. Poděkování patří Mgr. Marii Ťulpové, která projekt připravila. 

 

MAS – centrum CNC 
 

Rada Zlínského kraje schválila investiční záměr na nákup CNC centra za cca 2,2 mil Kč 
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Alpy 

Lyžování studentů v rakouských Alpách ve středisku Goldeck, atraktivní oblast u 

Millstaterského jezera nedaleko města Spittal, proběhlo druhý březnový týden. 

 

Naše cesta k rozvoji 

 

Dotační titul, název: Podpora škol a školských 

zařízení v oblasti prevence rizikových typů 

chování v roce 2017 
Celkové náklady projektu: 94 500,00 Kč 

Součástí projektu je široká škála aktivit zaměřených 

na podporu prevence rizikových projevů chování, 

rozvoj osobnostních a sociálních dovedností, 

třídních kolektivů a kompetencí pedagogů na 

Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole 

Slavičín.  

 

 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola 

ve spolupráci 

s 

Moravským svazem elektrotechniků Brno a firmou MSE CZ s.r.o., 

pořádají ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5. 2018 

seminář, zkoušky a periodické přezkoušení pracovníků v elektrotechnice  

dle vyhl. 50/1978 Sb.  

§4,5,6,7,8,10. 

Seminář a zkoušky proběhnou ve dnech  16. 5. a 17. 5. 2018  od 8.00 hodin  na útvaru SOŠ 

Slavičín. Součástí semináře je prodej elektrotechnické literatury a platných ČSN EN norem. 

Bližší informace na tel. 577 342 408, 608 270 314. 

 

 

 


