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Gymnázium  Jana  Pivečky  a  SOŠ Slavičín 
 

 

 

 

 

 

Zpravodaj aktivit leden 2018 

Ředitel školy 

Vážení rodiče, po kompletní rekonstrukci a modernizaci budov SOŠ (cca 50 mil Kč) 

předpokládám, že v nejbližší době podepíšu smlouvu s dodavatelem stavebních prací 

v projektu IROP na gymnáziu za cca 22 mil Kč v půdní vestavbě.  Současně jsou před 

podpisem smlouvy na  projekty SOŠ: s partnery z Dubnice nad Váhom stáže ve strojírenských 

oborech a projekt Centra vzdělávání pro spolupráci se základními školami a firmami. 

Odevzdali jsme ke schválení projekt na zahraniční spolupráci Erasmus s novým rakouským 

partnerem. Podali jsme žádost na asistenta rodilého mluvčího v cizím jazyce na Fulbright 

agenturu. Byl odevzdán preventivní projekt na Zlínský kraj rozvoj „soft skills“. V přípravě 

jsou čtyři veřejné zakázky na vybavení pomůckami – dvě frézky, 40 ks počítačů, zahraniční 

stáže, CNC frézka.  

Nabízíme studium s nejmodernějšími technologiemi a pomůckami – v přírodních vědách, 

informačních technologiích, strojírenství, cizích jazycích. Od září vznikne  čtvrté a páté patro 

půdní vestavby na gymnáziu - s aulou, odbornými učebnami automatizace, robotizace, 

přírodovědných předmětů, jazykovou učebnou a studijním centrem. 

Protože je stále co zlepšovat, těším se na Vaše náměty, připomínky a návštěvu. Jen 

vzájemnou komunikací a nasloucháním můžeme hledat řešení problémů. Přeji Vám úspěšný, 

ve zdraví prožitý rok 2018, především radost z Vašich dětí.   

Josef Maryáš 

Studijní obory pro školní rok 2018-2019 
Podání přihlášek ke studiu – zákonný zástupce odešle přihlášku potvrzenou příslušnou 

ZŠ na adresu Školní 822, 76321 Slavičín do 1. března 2018. Tiskopis přihlášky lze najít 

na www.gjpsosslavicin.cz. 

Maturitní obory: 

Gymnázium osmiletý obor 

Gymnázium čtyřletý obor 

Informační technologie 

Mechanik seřizovač - mechatronik 

Učební obory: 

automechanik, obráběč kovů, instalatér, elektrikář, kuchař-číšník 

Nástavba maturitní obor Podnikání – pro vyučené uchazeče 

 



www.gjpsosslavicin.cz e-mail:gyslav@gjpslavicin.cz tel.577342724 
Josef Maryáš, ředitel školy 

 
 

Jožka Tomeček opět postupuje z 2. místa v ČR 

Jožka Tomeček skončil na druhém místě v celostátním kole chemické 

olympiády a postupuje na výběrové soustředění pro mezinárodní kolo od 

19. 3. – 24.3. v Praze na VŠCHT. 

 
Týden vysokoškolákem a  další přednáška z FT UTB Zlín 

 Od 26. 2. - 2. 3.  připravujeme s fakultou 

technologickou UTB Zlín stáž pro seminaristy 

z chemie, fyziky, biologie  tzv. „týden 

vysokoškolákem“. Studenti budou pracovat ve 

vysokoškolském prostředí, v laboratořích a 

učebnách FT. 
 V únoru pokračujeme také pravidelnou 

přednáškou učitele z FT UTB Zlín doc. 

Humpolíčka. 
 

Noví partneři školy v zahraničí pro stáže studentů a učitelů 

 Dvanáct studentů se chystá na stáž do Německa – partnerské střední školy  

v Dipholzu, v červnu se uskuteční opačná návštěva partnerů u nás 

 Připravujeme týdenní stáž ve Skotsku pro 35 studentů 

 Navázali jsme nové partnerství se školou v Bielefeldu - v Severním Porýní Vestfálsku 

 V Polsku ve Všeobecně vzdělávací střední škole Krasnik, probíhá e-Twinning 

 Podali jsme Erasmus mobility žáků a učitelů se školou v Rakousku - Wolfsbergu, 

rozšířili jsme tím zahraniční stáže do Anglie, Francie, Německa 

Vítězství v okresním kole ve volejbalu 

8. 1. 2018 se ve Zlíně konalo okresní kolo ve volejbalu dívek. Náš 

tým, ve složení Alena Hubíková, Nikola Maňasová, Kristýna 

Hubíková, Kamila Bačová, Barbora Plšková a Tereza 
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Heckelová, tento turnaj vyhrál  a děvčata vybojovala postup do krajského kola, které se 

bude konat ve Valašském Meziříčí 

 

Obor Informační technologie  

 

Informační technologie – správa 

počítačových systémů 

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat 

počítače a udržovat je v provozu, vybírat, 

instalovat, konfigurovat a spravovat 

operační systémy a další programy, 

zabezpečovat data před jejich zneužitím a 

chránit je před zničením, podporovat 

uživatele při práci s výpočetní technikou, 

navrhovat, sestavovat a konfigurovat 

počítačové sítě a administrovat je, 

spravovat databáze, vytvářet 

počítačové programy a webové 

stránky. Absolventi se uplatní jako 

technici prostředků výpočetní 

techniky, pracovníci uživatelské 

podpory, programátoři, správci 

aplikací, správci operačních systémů, 

správci počítačových sítí, obchodníci 

s prostředky informačních technologií 

aj. Mohou pokračovat ve studiu 

na  vysokých školách, obvykle 

pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech 

elektrotechnických nebo i v oborech ekonomických. 
 

Obor Mechatronik 

 
Mechatronik - mechanik seřizovač 

Jedná se o velmi perspektivní čtyřletý studijní obor zakončený maturitou. Kromě obrábění 

(soustružení, frézování), používání a programování CNC techniky, získávají absolventi 

základy výpočetní techniky, elektroniky, automatizace, robotizace. 

 

 strojní obrábění kovů 

 obrábění na CNC strojích            

 vytváření programů pro CNC 

stroje         

 práce s automatizační 

technikou            

 základní práce v oblasti elektroniky 

 práce v CAD/CAM, SOLID, 

FANUC, HEIDENHAIN   
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Vítězství v krajském kole v bezpečnosti internetu 

Krajské kolo Kvízu PLUS – KPBI :1. Marie Kuželová 

(postup do celostátního kola), 2. Patricie Houžvová,     3.  

Karina Pinďáková  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Astrofyzikální aktivity 

Výsledky školního kola Astronomické olympiády 

Kategorie EF: 1. Tomáš Maňas (kvarta) 18 bodů. 

Kategorie GH: 1. Kristýna Bělušová (sekunda) 

47 bodů - postup do krajského kola, 2. Ondřej 

Novotný (sekunda) 42 bodů -  postup do 

krajského kola, 3. Jan Filák (sekunda) 34 bodů - 

postup do krajského kola, 4. Anastázie Cahová 

(prima) 28 bodů - postup do krajského kola 

 

 
Prodloužená taneční prvních ročníků 21. 12. 2017 

 

 
 

Hory – G-1, IM-1, kvinta, sekunda – Kasárna, připravujeme na březen Alpy 
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Divadelní soubor vystupuje na ZŠ 

 

Pod vedením Mgr. Šárky 

Černíčkové absolvují 

divadelníci 

v nadcházejícím měsíci 

vystoupení v regionálních 

malotřídních základních 

školách. 

 

 
Pronájem haly 

 

V areálu SOŠ nabízí škola pronájem tělocvičny pro sportovní kluby i 

veřejnost. Moderní vybavení a zrekonstruované zázemí. Informace o 

podmínkách podá Ing. Michal Horalík na tel. č.: 603148250.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování sponzorům, město Slavičín  podpoří znovu první ročníky  

 Děkujeme městu  Slavičín za 60 000 Kč určených prvním ročníkům na úvodní aktivity 

při studiu – lyžařský kurz, seznamovací pobyt, pomůcky 

 firmě Groz Beckert  za dar 10 000 Kč na materiál pro strojírenské obory 

 firmě INTEC za 5 000 Kč  na pomůcky 

 

Představujeme gymnaziální obory, od září 2018 v novém 4. a 5. patře 
 

Od 1. září budou žáci v kompletně zrekonstruované budově s novou půdní vestavbou 

s novými odbornými učebnami přírodních věd, informatiky, automatizace a robotizace, 

studijním centrem, aulou  za celkem více jak 30 mil Kč. 

 
Profilace gymnaziálních oborů pro žáky 5. tříd a 9. tříd základních škol: 

 

a) v cizích jazycích s možností  přípravy na státní jazykové zkoušky (nabízené JA, JN, JR, JF, JŠp, 

nepovinný latina), škola zahájila metodu CLIL - ve  výuce semináře Základy ekonomie, Biologii, 

Chemii, Matematice vyučujeme  předmět částečně v anglickém jazyce 

b) v přírodovědných předmětech (fyzika, chemie, biologie, matematika, informatika,)     
 

Volitelné semináře na škole: AJ, NJ, FJ, RJ, JŠp, ICT, matematika, chemie, fyzika, biologie, dějiny 
umění, dějepis, geografie, ekonomie, společenské vědy   

Odborné kroužky na škole: ICT, matematika-diferenciální počty, astrofyzika, automatizace a 

robotizace, programování, konverzace v AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, sportovní hry-volejbal, florbal, 

přírodovědný kroužek (biologicko-chemický), výtvarný, hudební, fyzikální, GLOBE – přírodovědný, 

divadelní kroužek 

Spolupráce s fakultami UTB Zlín – aplikované informatiky a technologické fakulty v podobě 

pravidelných stáží žáků i učitelů, jsme partnerskou školou UTB Zlín 
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Poradenství:  na škole pracuje školní psycholog -  kariérové poradenství, sociometrické šetření   

tříd, diagnostika 

Zahraniční aktivity: partnerská školy na stáže – týdenní stáže ve Francii, Německu, Anglii, dvou až 

třídenní zájezdy do Rakouska, Německa, Maďarska, Polska, zahraniční stáže učitelů, spolupráce                 

s Gymnáziem a s SOŠ v Dubnici nad Váhom,  projekt Erasmus+, spolupráce se zahraničními školami    

Aktivity žáků: Žákovský parlament podílející se na chodu školy, taneční kurzy, lyžařské kurzy, 

vodácké, cykloturistické kurzy, ekologické aktivity, spolupráce s Veronicou Hostětín, Akademie 

školy, divadelní a filmová představení, maturitní ples gymnázia, studentská slavnost Majáles, výlety, 

semináře, plenéry, výtvarné výstavy, intranetová komunikace s učiteli, vydávání studentských novin, 

astrofyzikální projekt, projekt Bílé Karpaty, geopark Gymnázia    

Materiální podmínky školy: nadstandardně vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie, ICT, 
využítí sportovního komplexu, tenisové kurty, sportovní hala, jídelna a bufet k dispozici na ZŠ, 
nové jazykové učebny, studijní centrum,  rozvrh hodin je podřízen odjezdu autobusů nejpozději 
14.45 hodin.       

Zakázkové práce pro veřejnost 
 

 Strojírenství- výroba strojírenských výrobků z kovů a jiných technických materiálů, CNC.  

 Instalatérství - rozvody vody a topení a jejich opravy. 

 Elektrikářství -zhotovení elektro rozvodů a jejich opravy. 

 Automechanici - běžné opravy osobních vozů, malých dodávkových automobilů, příprava na 

technické prohlídky, přezouvání pneu. 

 Kuchař-číšník - realizace rautů, obsluha při  společenských akcích. 

 

Velké poděkování všem vyučujícím, kteří se na přípravě a organizaci aktivit podíleli. 

Těšíme se na Vaše náměty, připomínky a vzájemnou vstřícnost. 

 

Josef Maryáš 

 


