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Gymnázium Jana Pivečky a  SOŠ Slavičín  

 

Zpravodaj aktivit – říjen  2018  

  

  

 

Hodnocení školy ministerstvem školství v programu Excelence – výsledky 

v soutěžích středních škol v roce 2017 -2018 jsme získali 9,5 bodů (v 2016 -

2017, jsme získali 9,02 bodů). Můžete srovnat s jinými školami ve velkých 

městech, že naše škola opět mezi nejlepšími v kraji. 
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Práce na gymnáziu nového 4. a 5. patra jsou ukončeny  
  

  
Vznikla - aula, přírodovědné experimentárium, jazyková učebna, relaxační a  

studijní centrum, učebna automatizace a robotizace… 
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Vážení čtenáři zpravodaje,  

školní rok 2018-2019 je pro naši slavičínskou střední školu naprosto přelomový. Po několikaleté 

přípravě a následné realizaci jsme od 1. září získali jedny z nejmodernějších výukových prostor 

ve Zlínském kraji. Dostavili jsme 4. a 5. patro půdní vestavby na gymnáziu.   

Této stavbě předcházela v roce 2017 rekonstrukce stávajících podlaží za více jak 12 mil Kč, při 

níž byly opraveny vodovodní, odpadní, elektrické a topné rozvody. Rok předtím byla ukončena 

celková rekonstrukce budov SOŠ za více jak 50 mil Kč. Projekt IROP půdní vestavby v 

celkové výši téměř 20 mil Kč je nyní stavebně ukončen.   

Našim studentům nyní i v budoucnosti můžeme poskytovat vzdělání v nejlepších materiálně 

technických podmínkách. Všeobecné a odborné vzdělávání musí spolupracovat a nikoliv si 

konkurovat, propojenost vzdělávání je zásadní pro další rozvoj nejenom naší střední školy. Reagujeme 
na technologický vývoj, a proto jsme za poslední roky nejvíce investovali do pomůcek automatizace a 
robotizace, přírodních věd, strojírenských technologií. Postupně zavádíme metodu CLIL – částečná 
výuka předmětu v angličtině.   
  

Přejeme všem žákům a učitelům úspěšný školní rok 2018-2019  

  
Nové prostory v půdní vestavbě  na budově gymnázia jsou od 1. září k dispozici žákům 

naší školy.  

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002607  

Zkrácený název projektu: GJAP a SOŠ Slavičín - Půdní vestavba na budově školy  

  

Záměrem akce bylo využití volného půdního prostoru valbové střechy Gymnázia Jana Pivečky 

a SOŠ ve Slavičíně, za účelem rozvoje a zkvalitnění klíčových kompetencí žáků. Cílem školy 

bylo vytvořit chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační 

technologie, strojírenské a přírodovědné předměty. Na realizaci projektu byla poskytnuta 

finanční podpora z Evropské unie.  
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Byli jsme v Salzburgu  

Ve dnech 13. a 14. září jsme pořádali zájezd do Salcburku a Berchtesgadenu (Orlí hnízdo, zážitkový 
program v solných dolech, Königsee a prohlídka Salcburku).   
  

  

Josef Tomeček reprezentoval českou republiku v chemii  

Josef Tomeček byl součástí týmu, který v létě dosáhl mimořádného úspěchu na mezinárodní 

olympiádě z chemie. Družstvo získalo zlaté medaile. Českým reprezentantům perfektně vyšla 

praktická část, v níž se všichni čtyři umístili v nejlepší desítce, nadprůměrné výsledky měli i v 

části teoretické. Češi uspěli v konkurenci rekordního počtu 300 soutěžích ze 76 zemí světa. 

Olympiádu pořádaly společně Česká republika a Slovensko.  
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Poděkování za stipendijní podporu firem pro žáky SOŠ  

  

Děkujeme firmám za stipendijní podporu žákům SOŠ v odborném výcviku za druhé pololetí: TVD 
Rokytnice, TRYON, s.r.o., Brumov-Bylnice, PGI Morava, s.r.o., Rokytnice,  NTS Prometal Machining, 
s.r.o.,  Slavičín, Zeka plus, s.r.o. Slavičín, CEBES a.s. Brumov-Bylnice, Polfin Ploština, s.r.o. Loučka, 
SKD Bojkovice, Groz-Beckert Czech, s.r.o. Valašské Klobouky, SV Slavičín Ing. Kroutil, SumiRiko  

AVS Czech, Vamak s.r.o., PEVOT, Hydraulics s.r.o. Částka potřebná k vyplacení finanční podpory byla   
24 000,-Kč. Za žáky děkuje vedení školy.  
  

  

 Nové technické vybavení na škole   

  

V průběhu prázdnin jsme vysoutěžili ve veřejných zakázkách: 2 frézky za 580 000 Kč, materiál 

pro strojaře a instalatéry za 740 000 Kč, v rámci projektů 35 ks počítačů, 2 tablety, 3D tiskárnu, 

3D scaner, manipulativní robot za 530 000 Kč, očekáváme schválení CNC centra za 2 mil Kč.  

  

Poděkování za finanční dary  

  

Firma Javorník – cz darovala studentům školy, kteří absolvovali projektové dny na bio farmě na 

jejich školní aktivity 28 000 Kč  

  

  

Poděkování za finanční podporu města  
60 000 Kč z daru města Slavičín bude rozděleno na taneční, seznamovací pobyt a pomůcky pro první 

ročníky – DĚKUJEME.  

  

Grafika Veroniky Bělušové  - 1. místo  

  

Grafika Veroniky Bělušové ze sekundy byla ve výtvarné soutěži: "Putování dějinami s Cyrilem a 
Metodějem", vybrána mezi 18 oceněnými praceni a získala 1. místo. Konkrétní cenu se dozví až při 
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 21.9. v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Do soutěže 
bylo zasláno 268 prací ze 40 škol z České a Slovenské republiky.  

  

• Na škole pokračuje  školní psycholog  

 Individuální konzultace v rámci výukových či výchovných obtíží dítěte  

 Pomoc a podpora při řešení osobních problémů žáka (vztahové či rodinné 

záležitosti)  

 Kariérové poradenství – volba vhodného semináře, volba vysoké školy  

 Diagnostika intelektu, osobnosti  
Na škole pracují dvě Výchovné komise k řešení problémových situací žáků, Žákovský parlament, jako 
nástroj komunikace učitelů a žáků. Pedagogická rada, významně škole pomáhá Asociace rodičů a přátel 
školy  

• Cizí jazyky na gymnáziu  
Na škole jsme zavedli metodu CLIL – výuka některých předmětů v angličtině - seminář z ekonomie, 

biologie, ICT, chemie. Výuka cizích jazyků na gymnáziu je dlouhodobě nabízena v němčině, 

angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině a pro lékařské obory také nepovinně v latině, což 

gymnázium řadí nejenom ve Zlínském kraji mezi školy s nejširším výběrem cizího jazyka.  

• Podzimní maturity  

Útvar SOŠ zabezpečil pro spádové regionální školy maturitní zkoušky (náhradní a opravný 

termín).  
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Pravidelnou středoškolskou  aktivitou a neodmyslitelnou společenskou událostí studentského 

života jsou pro první ročníky na gymnáziu a soš kurzy tanečních. Výuka kurzu bude probíhat v 

Sokolovně Slavičín pod vedením tanečního mistra Aleše Mědílka ze Zlína, a to od  8. 10. 2018 

každé následující pondělí předběžně od 16. 00 hodin. Kurz obsahuje 11 lekcí včetně 

závěrečného slavnostního plesu.    

• Praha 2018  

Studenti maturitních ročníků ze třídy oktáva a G-4 strávili od 17. září týden na kulturně 

historické exkurzi v Praze  

  

Nabídka kroužků pro  školní rok – přihlásit se mohou žáci i základních škol  

  

Dramatický kroužek, Konverzace v JN, Konverzace v JA, Jazyk ruský, Jazyk španělský, Jazyk 

francouzský, Latina, Joga, Výtvarný kroužek, Sportovní hry, Chemický kroužek,  Biologický 

kroužek, Astronomický kroužek, Fyzikální kroužek, Základy integrálního počtu, 

Programování-automatizace, robotizace   
  

   Seznamovací pobyt    
Studenti prvního ročníku gymnázia a  
SOŠ ze tříd prima, G - 1 , IT.1, MS - 1  a  
EIO.1 absolvovali dvoudenní adaptační  
pobyt v   rekreačním středisku Pohoda  
v   Sidonii.   
.   
  

  

  

   Sbírka   
Dne 10.9.2018 se uskutečnily "SBÍRKOVÉ  
DNY SVĚTLUŠKY". I Vy jste tak přispěli k  
zařazení nevidomých a slabozrakých dětí     do  
běžného života.  Celkem se vybralo:   16   730   

Kč   

   Jablečná slavnost Hostětín   

Děkujeme n ašim studentům, kteří se  
podíleli na organizaci Ja blečné slavnosti  

v   Hostětíně ,   za reprezentaci školy.     

Taneční 2018   
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Prázdninové pozorování studentů  

Studenti GJP Slavičín v rámci svých pravidelných astronomických aktivit pozorovali a 

dokumentovali 27. července 2018 zatmění Měsíce. Pozorování proběhlo na modelářském 

letišti ve Slavičíně za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších zájemců z řad veřejnosti. 

Pozorování Perseid bylo v tradičním termínu, v jejich maximu v noci z 12. na 13. srpna.  

 

    

  


