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V 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). Ve srovnání s jinými školami ve velkých městech je  naše škola opět mezi nejlepšími 

v kraji. 

 
Týden studentů v partnerské škole v Diepholzu 
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SOUTĚŽNÍ DEN 

            na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 

9. ročník 

                 „Víc hlav – víc rozumu“ na naší škole  

 

Logická týmová soutěž s netradičními úkoly 

  

Poděkování Mg. Šárce Černíčkové za organizaci soutěže. 

 

 

 

Od září s rodilým mluvčím – lektorem angličtiny 

 

Fulbrightova komise v České republice přidělila na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 

americkou lektorku Olivii. Od září budeme mít pro výuku angličtiny rodilého mluvčího. 
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Ukliďme si město 

 

Děkujeme Pavlu Šuráňovi za organizaci aktivit v rámci akce Ukliďme si město, školu a její 

okolí! Poděkování patří i všem žákům a kolegům, kteří se této akce zúčastnili. 

Celostátní akce Ukliďme Česko probíhá oficiálně 6. 4. 2019, takže máte možnost se zapojit i 

Vy ostatní ve svých městech, obcích a domovech. 

 

Kroužek automatizace a robotizace 
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Děkujeme městu Slavičín za dar 60 000 Kč pro první ročníky (na taneční, seznamovací 

pobyty, učebnice). 

Děkujeme firmě INTEC za sponzorský dar 5 000 Kč na pomůcky žákům. 

 

 

Výstava prací studentů gymnázia 
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Spolupracujeme s MŠ Jestřabí – divadelní představení a hraní si s roboty 

 

Podali jsme projekt zahraničních stáží v Erasmu za 54 000 Euro 

 

Škola podala projekt s novým zahraničním partnerem z Rakouska, Fachberufsschule  ve městě 

Wolfsberg v Korutanech, na mobility žáků a učitelů. Žáci a učitelé odborných oborů se po dobu 

16 dnů budou účastnit v rakouském Wolfsbergu stáží v strojírenských firmách. Poděkování 

patří Mgr. Marii Ťulpové za přípravu tohoto projektu. 
 

Získali jsme dotaci na projekt primární prevence 

 

110 000 Kč bude využito z rozpočtu Zlínského kraje na aktivity primární prevence – 

seznamovací pobyty, sociometrická šetření, práce s třídním kolektivem s názvem Naše cesta 

k rozvoji. 
 

 

Nové CNC na SOŠ  –  investice 2 mil. Kč 

 

 

Poděkování – dárcovství kostní dřeně 

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku a my můžeme být právem 

hrdí na to, že na naší škole vstoupilo 80 studentů do Českého národního registru dárců kostní 

dřeně. 

Spolupracujeme 

 

 Fakulty UTB Zlín  

Na naší škole zahajujeme pravidelné přednášky učitelů z Fakulty technologické UTB Zlín (1 x za měsíc) 

v oborech fyziky, chemie, biologie. Připravujeme týdenní stáže studentů gymnázia v laboratořích 

fakulty. Současně spolupracujeme při výuce v předmětech a oboru informačních technologií s Fakultou 

aplikované informatiky UTB Zlín, kdy hodina je připravována jak učitelem naší školy, tak učitelem 

fakulty. 

 SOŠ Dubnica nad Váhom 

V únoru absolvovali učitelé ICT naší školy týdenní stáž u partnera ze Slovenska v rámci projektu 

přeshraniční spolupráce.  
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Březnové Alpy 2019 

 

 
 

Aktivity 

 

 Svářečské zkoušky instalatérů 
 

V měsíci březnu proběhnou pro žáky učebního oboru instalatér u firmy ZEKA plus svářečské 

zkoušky. Děkujeme firmě ZEKA za sponzorství školy formou sníženého poplatku za zkoušky.  

 Okresní kolo SOČ 

 v oboru fyzika - 1. místo Jan Sova Přesný analogový generátor více než 4000 

různých barevných světel, 

 v oboru strojírenství - 2. místo Michal Šenkeřík, 3. místo Josef Šimonů, 

 v oboru učební pomůcky -  1. místo Vít Chupík, 2. místo Ondřej Vaculík a 3. 

místo Marie Kuželová, 

 v oboru ekonomika - 1. místo Daniela Zichová, 2. místo Barbora Navrátilová, 

 v oboru pedagogika - 2. místo Nikol Fojtů, 

 v oboru filozofie - 2. místo Marie Koudelová. 

 Konverzační soutěž ve FJ 

 

Gratulujeme Kristýně Skřekové ze septimy a Ondru Kailerovi z kvarty za úspěchy v 

krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině, kde získali krásné 3. místo. Uznání 

patří také Ondřeji Hnilovi z G2 za reprezentaci školy. 

 

 Fyzika 

Blahopřejeme Jakubu Červeňanovi (tercie) k 1. místu a Kristýně Bělušové (tercie) ke 

3. místu v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F.  
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 Konverzační soutěž ve FJ 

Gratulujeme Kristýně Skřekové ze spetimy a Ondru Kailerovi z kvarty za úspěchy v 

krajském kole konverzačni soutěže ve francouzštině, kde získali krásné 3. místo. 

Uznání patří také Ondřeji Hnilovi z G2 za reprezentaci školy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radostné prožití Velikonoc přejí studenti a zaměstnanci školy. 


