


Vážení, 
vítejte v almanachu vzpomínek, který se vám 

dostává nyní do rukou. Od založení naší školy 
uběhlo už dobrých 25 let. K tomuto výročí jsme si 
dovolili zhotovit již čtvrtý almanach, jehož cílem 
je ukázat vzpomínky a úspěchy z uplynulých let 
až po současnost. Letošní almanach jsem pojala 
spolu s vybranými studenty a profesory jako 
příjemné ohlédnutí se na předešlé roky. Jak už 
jste si mohli povšimnout z hlavní stránky, tak je 
almanach zpracován v kreativním duchu. Úsilí 
o vytvoření hlavní stránky almanachu spočívalo 
v myšlence sjednotit gymnázium a střední 

odbornou školu dohromady jako celek, kterým již 5. rokem jsme. Obsah jsme obohatili 
nejen úspěchy, kterých naši studenti dosáhli, ale také fotografi emi z různých aktivit, které 
škola pravidelně pořádá. Almanach 2017 je první sborník, který je vytvořen studenty. 
Osobně doufám, že zpracování almanachu od studentů se stane tradicí a vloží se do něj 
kousek studentské a učitelské práce zároveň. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, 
co se na almanachu podíleli a věnovali mu svůj volný čas. Myslím si, že jsme společně 
odvedli dobrou práci. Teď už jen zbývá otočit na další stránku a uvědomit si, jak rychle 
čas na střední škole plyne. 

Marie Koudelová, studentka GJP Slavičín

ÚVODNÍ SLOVO
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Milí přátelé,
jsem nesmírně rád, že poprvé nemusím uvádět náš pravidelný 

Almanach. Tato práce studentů mapuje život školy za její poslední 
tři roky. Proto děkuji autorům, zvláště studentce Marii Koudelové, 
která práce řídila a redigovala. Všem rodičům, fi rmám, základním 
školám a podporovatelům děkuji za náměty, inspirace a připomínky 
k naší činnosti, protože Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín je 
především Vaše škola.

Josef Maryáš, ředitel školy
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Slavnostní  akce na slavič í nské  střední š kole

Za ú č asti hejtmana Zlí nské ho kraje MVDr. Stanislava 
Miš á ka, radní ho pro š kolství  PaedDr. Petra Navrá tila, 
majitelů  fi rem z regionu Slavič í nska - Valaš sko Kloboucka, 
ř editelů  regioná lní ch zá kladní ch š kol 
probě hla 17.12. 2014 na Gymná ziu 
Jana Piveč ky a SOŠ  Slavič í n prohlí dka 
nově  zrekonstruované ho areá lu budov 
š koly. Symbolicky tě mito investicemi 
př ipomí ná me 50 let stř edoš kolské ho 
vzdě lá vá ní  ve Slavič í ně , neboť  1.9. 1964 
vznikla stř ední  š kola u Vlá rský ch strojí ren. 

Př i té to př í lež itosti hejtman 
Zlí nské ho kraje poblahopř á l ví tě zi 
celostá tní  soutě ž e v programová ní  
strojů  CNC FANUC Adamu Fojtů  
a Jakubu Š ebá kovi, kteř í  tento rok zví tě zili 
na soutě ž i poř á dané  na Brně nské m vele-
trhu Svazem strojí renské  technologie.
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Vystoupení divadelního kroužku v MŠ

27. března proběhla v nově zrekonstruovaném areálu 
útvaru SOŠ prezentace zmodernizovaných prostorů 
a materiálně technických podmínek pro odbornou výuku. 
Akce pomohla ke zviditelnění dobrého jména a potřebnosti 
útvaru SOŠ. 

Slavnostní prohlídka školy pro bývalé zaměstnance 
školy a veřejnost 
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Závěrečné taneční GJP Slavičín 2013
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Stužkovací ples GJP Slavičín 2013
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Stužkovací večírek SM-4 2013
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Majáles 2013
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Závěrečné taneční GJP Slavičín 2014
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Stužkovací ples GJP Slavičín 2014
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Majáles 2014 
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Dne 21. zá ř í  2015 se vydali naši ž á ci z tř í d Oktá va a G-4 
na již  oč eká vanou exkurzi do Prahy.

Historicko-země pisná  
exkurze do Prahy 2015

Za ú č asti starosty mě sta Ing. Jaroslava Konč ické ho 
se na radnici uskuteč nila imatrikulace první ch roč ní ků  
pro gymnaziá lní  tř í dy Prima, G-1 a tř í dy mechatroniků  
a informač ní ch technologů  ze SOŠ .

Imatrikulace 
první ch roč ní ků
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Adaptač ní  pobyty 
první ch roč ní ků

Adaptač ní  pobyt tř í d G-1 a prima se uskuteč nil ve dnech 
26. - 27. 10. 2015 na hotelu Adamantino v krá sné m prostř edí  
poblí ž  Pozlovické př ehrady. První  roč ní k informač ní ch 
technologií  a mechatroniků  strá vil tý den na Há jence 
v Brumově -Bylnici. Souč á stí  pobytu byly také  pozná vací  aktiv-
ity jednotlivý ch tř íd. 

Alpy 2015 
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Ve dnech 9. - 13. 11. 2015 se 11 studentů  naš eho gymná -
zia zú č astnilo jazykové ho pobytu v Berlí ně . Souč á stí  progra-
mu bylo 9 hodin vý uky ně mecké ho jazyka v DID DEUTSCH- 
INSTITUT BERLIN, zakonč ené  zí ská ní m certifi ká tu, ale také  
ná vš tě va kupole Reichstagu a Pamá tní ku Berlí nské  zdi. K ne-
zapomenutelný m zá ž itků m patř iil také  pobyt v hostitelský ch 
rodiná ch.

Zvaní tříd Oktávy 2015 Hallo aus Berlin!



14

Brně nský  veletrh – 
Slavič í nš tí  strojař i jsou 
opě t nejlepš í  
v Č eské  republice

Př edchozí  č tyř i roč ní ky té to soutě ž e naš e š kola dí ky pe-
dagogů m strojí renský ch oborů  – Bc. Pavel Remeš , Stanislav 
Zezulka, Ing. Lidmila Zezulková , Jan Zají č ek, Bc. Františ ek 
Mana vyhrá la. Tento ú spě ch ř adí  naš e strojař e dlouhodobě  
mezi nejlepš í  v Č eské  republice.

V rá mci Brně nské ho strojí renské ho veletrhu se naš i vy-
braní  ž á ci zú č astnili soutě ž e v programová ní  CNC-Fanuc, 
Heidenhain, dalš í  skupina 40 ž á ků  absolvovala prohlí dku ve-
letrhu.

V soutě ž i 75 gymná zií  Č eské  a Slovenské  republiky, kte-
rá se konala 26. listopadu 2015 v Chebu, vybojoval tý m 
GJP a SOŠ  Slavič í n ve slož ení  Vendula Holková , Tereza 
Machovská  a Kamila Nová ková  8. místo. Naš e gymná zium 
se tak stalo nejlé pe umí stě ný m ze vš ech gymná zií  Zlí nské ho 
kraje a obhá jilo tak své  pozice z krajský ch kol, kde jsme v ce-
lorepublikové m poř adí  obsadili 8. mí sto z celkové ho poč tu 
263 gymná zií !

Vynikají cí  8. mí sto 
ve fi ná le meziná rodní  
dě jepisné  soutě ž e
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SOŠ na exkurzi do Prahy 2015

Chemická  olympiá da - 
celostá tní  kolo ví tě zné

Ná rodní  kolo 52. roč ní ku Chemické  olympiá dy katego-
rie A pro maturují cí  roč ní ky gymná zií  probě hlo na Fakultě  
chemicko-technologické  Univerzity Pardubice. Ví tě zem v kat-
egorii A se stal Josef Tomeč ek z Gymná zia Jana Piveč ky 
a SOŠ  Slavič í n. Mimoř á dný  ú spě ch je o to vý razně jš í , ž e Josef 
Tomeč ek je nyní  teprve studentem sexty a soutě ž il se soupeř i, 
kteř í  jsou již  maturanty na gymná zií ch z celé  republiky. 

Ř editel š koly Mgr. Josef Maryá š  udě lil Josefu Tomeč kovi 
nejvyš š í  stupeň  pochvaly, jehož  student GJP a SOŠ  mů ž e 
dosá hnout, a to Č estné  uzná ní  Gymná zia Jana Piveč ky 
a SOŠ  Slavič í n. Od vzniku gymná zia ve Slavič í ně  v roce 
1992 je Josef Tomeč ek první m drž itelem tohoto uzná ní .
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Pravidelné  lyž ař ské  kurzy pro první  roč ní ky na š kole a se-
kundu byly tentokrá t od 11. 1. do 22. 1. na chatě  Javorní k 
v Beskydech. LVK se zú č astnilo 90 studentů . Navzdory le-
toš ní mu poč así  oba kurzy absolvovaly pobyt v dobrý ch ly-
ž ař ský ch podmí nká ch.

Ví tě zové  U6 
- Ú ž asný  svě t techniky

Tým ve slož ení  Eliš ka Sedlá ř ová , Amá lie Maryá š ová , Ysao 
Doan Thi, Lucie Tomaš tí ková  a Vladimí r Hubí k zvítězil v tele-
vizní  soutě ž i U6 - Ú ž asný  svě t techniky.

Lyž ař ský  kurz 2016
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Úspěch učňů 
v krajském kole

Mezi dvanácti soutěžícími obráběči ze šesti škol zvítězil 
Martin Míča a na 4. místě skončil Michal Hujíček, oba žáci 
GJP a SOŠ Slavičín. V družstvech tuto soutěž vyhrála také 
naše škola. Instalatéři soutěžili v Otrokovicích ve svařování 
plastů, pájení mědi, svařování a nahřívání kyslíkoacetyleno-
vým plamenem. Karel Solař získal 3. místo a Petr Tomaštík 4. 
místo z deseti soutěžících. Mezi pěti školami jsme se umístili 
na druhém místě. 

Dne 16. 5. 2016 se žáci David Maryáš a Eliška Remešová 
zúčastnili celostátního fi nále soutěže Offi ce Arena 2016. 
Finále proběhlo přímo v budově fi rmy Microsoft v Praze. 
Finalisté předvedli své prezentace i další zpracované doku-
menty a materiály. Odborná porota zdůraznila, že se přítom-
ným 28 fi nalistům podařilo uspět v konkurenci dalších 1100 
žáků a studentů z celé České republiky, kteří ukázali své zna-
losti a dovednosti v aplikacích sady Offi ce.

Celostátní kolo 
Microsoft Offi ce Arena 
2016
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SOŠ na turistickém 
výletě 2016

Studijní stáž Diepholz

Sedm studentů pod vedením Mgr. Markéty Maryášové 
navštívilo 11.-18.3. partnerskou školu v Diepholzu v rámci 
pokračování projektů Erasmus. Žáci prokázali perfektní 
jazykovou vybavenost při všech společných aktivitách. Mimo 
nová přátelství si domů jistě dovezli spoustu krásných zážitků 
a vzpomínek.
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Imatrikulace ž á ků  první ch roč ní ků  probě hla za ú č asti 
vedení  mě sta a rodič ů  na radnici. 

Imatrikulace 2016



Maturity a závěrečné 
zkoušky na škole 2016

Na Fakultě aplikované  informatiky Univerzity 
Tomá š e Bati proběhlo slavnostní  jmenová ní  š esti 
stř ední ch š kol zř izovaný ch Zlí nský m krajem tzv. 
fakultní mi š kolami. Dí ky tomu tak budou moci tyto 
stř ední  š koly s fakultou dá le rozví jet započ atou 
spoluprá ci.

Jsme fakultní  š kola

20



První  vý stava Luká š e Tomeč ka z kvarty byla zahá jena 
vernisá ž í  v Galerii gymná zia.

Umělec na naší škole
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Patrik Š tefaní k v celostá tní  soutě ž i v programová ní  
CNC strojů  na BVV zí skal 2. mí sto. Soutě ž ilo se v programová -
ní  ve FANUCU, SIEMENSU a HEIDENHAINU. Patrik Š tefaník 
v té to odpolední  č á sti vyhrá l v programová ní  FANUC.

Celostá tní  ú spě chy

Josef Tomeč ek ze septimy po ví tě zství  v celostá tní m kole 
chemické  olympiá dy o dvě  kategorie vyš š í  než  odpoví dá  jeho 
vě ku na gymná ziu se zú č astnil meziná rodní ho kola v Tbilisi. 
Zí skal stř í brnou medaili za 62. mí sto z 266 ú č astní ků  z celé ho 
svě ta. Tento jeho osobní  mimoř á dný  ú spě ch je nejvý znamně j-
š í m ú spě chem studentů  gymná zia za 25letou historii. 

Michal Kuž ela zí skal v celostá tní m kole SOČ 2. mí sto 
v oboru Informatika. O prázdninách také obhájil svoji prá -
ci na té ma: „Grafi cký  2D editor“ př ed odbornou porotou 
a zí skal krá sné  druhé  mí sto v soutě ž i „Č eské  hlavič ky 2016“ 
poř á dané  Akademií  vě d Č R. 
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Výborný chemik 
na naší škole

Josef Tomeček ze třídy septimy jede do Thajska 
na Mezinárodní chemickou olympiádu, jako reprezentant 
České republiky. 

3. místo v celostátním 
kole dějepisné soutěže

V celostátním kole dějepisné soutěže nás v týmové kate-
gorii pod vedením Mgr. Marie Hrabinové reprezentova-
li v Chebu Vendula Holková, Tereza Machovská a Kamila 
Nováková. Za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové 
pro školu, město i Zlínský kraj získaly 3. místo, přičemž jim jen 
4 body chyběly k vítězství.
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Středoškolská 
celorepubliková 
soutěž v kybernetické 
bezpečnosti

Dva naši studenti se umístili v 1. kole soutěže mezi čtyř-
mi nejlepšími studenty v kraji. Na 2. místě se umístil Ondřej 
Lukáš (IM1) a na 4. místě se umístil Martin Machala (IM1). 
Dne 25. ledna jim byla předána cena z Ministerstva práce 
a sociálních věcí.

Vystupování 
u Vánočního stromu 
2016

Na pódiu vystoupil nejen dramatický kroužek, ale 
i pěvecký sbor GJP. 
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Závěrečné taneční 2016

Tak jako každý rok se uskutečnila již všem známá tradiční 
událost gymnázia, a to závěrečné taneční tříd G-1 a kvinty. 

Polská Osvětim, Krakov

Dne 28.3.2017 se naši studenti tříd kvinty, sexty a septi-
my zúčastnili exkurze Osvětim – Krakov. V dopoledních ho-
dinách proběhla prohlídka koncentračního tábora s českými 
průvodci. Odpoledne bylo věnováno středověkému Krakovu. 



26

Lyžařské kurzy 
leden 2017 

Zvaní na 
Stužkovací ples



Významný malíř 
pro naše gymnázium

V prostorech galerie Městské knihovny ve Slavičíně 
proběhla vernisáž k výstavě obrazů Zdeňka Kutry a Marcely 
Lysáčkové s názvem “Malba“. Našeho profesora přišli 
podpořit i jeho kolegové.
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Týden vysokoškolákem na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně

Exkurze ve fi rmě Groz Beckert Valašské Klobouky

V pátek 3. 3. 2017 se žáci 
třetího ročníku oboru Mechanik 
seřizovač a Obráběč kovů zú-
častnili exkurze ve fi rmě Groz-
Beckert Czech ve Valašských 
Kloboukách. Žáci měli možnost 
se seznámit s dlouholetou historií 
fi rmy i hlavním výrobním progra-
mem, tj. výrobou šicích jehel.. 
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Víkend na Lanterně 
pro žáky v odborném 
výcviku ve fi rmě 
Groz Beckert

Stáž Septimy 
na hematologicko-
transfúzním oddělení 
Baťovy nemocnice 
ve Zlíně

Dne 7. 12. 2016 navštívila septima oddělení hematologie 
a krevní transfúze v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. 
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Majáles 2017
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Děkujeme za fi nanční podporu Almanachu těmto fi rmám 
a městu Slavičín




