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Vánoční zpravodaj aktivit – prosinec  2018 

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení 
Čtyřleté obory: 
Nabízíme zdarma kurzy z matematiky a jazyka českého. Uchazeč z 9. třídy se do 18. ledna  e-

mailem přihlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz a uvede telefonní kontakt. První setkání 

proběhne v budově gymnázia 23. ledna ve 14.35 hodin. 

Osmiletý obor: 
Nabízíme zdarma kurzy z matematiky a jazyka českého. Uchazeč z 5. třídy se do 15. února  e-

mailem přihlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz a uvede telefonní kontakt. První setkání 

proběhne v budově gymnázia 20. února ve 14.35 hodin. 

 

 

Máme nové partnery z rakouského Wolfsburgu, připravujeme tří týdenní stáž studentů 
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Zvítězili jsme v krajském kole soutěže ICT – Kvíz PLUS 

 

 

Soutěžní kvíz proběhl 13. 12. 2018 v prostorech Krajského úřadu Zlínského kraje, obsadili 

jsme první čtyři místa: 

1. místo Dominik Heinz - postupuje do celostátního kola 

2. Martin Machala 

3. Lukáš Ondra 

4. Marie Kuželová 

V Soutěžním kvízu byl bez dalšího testování oceněn Aleš Kolínek. Děkujeme za repre školy... 

Radim Novotný, se stal úspěšným řešitelem Mini kvízu v soutěži projektu Kraje pro 

bezpečný internet  a byl jedním z vítězů. 

 

Vítězství v krajském kole přírodovědecké olympiády 

Vítězslav Štefaník ze třídy G-2 se stal vítězem okresního i krajského kola Přírodovědného 

klokana v kategorii Junior. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.  
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Konference chemiků Zlínského kraje na gymnáziu za účasti prof. Karla Kolomazníka 

22. října se na 

gymnáziu uskutečnila 

konference zástupců 

učitelů chemie 

základních  a středních 

škol Zlínského kraje za 

přítomnosti 

světoznámého a 

oceňovaného prof. 

Kolomazníka a prof. 

Janáčové. Prof. 

Kolomazník debatoval 

se studenty septimy a 

G3 

 

 

Pořádali jsme florabalový turnaj 

Dne 5. 11. 2018 proběhl 13. ročník tradičního mezinárodního turnaje ve florbale za účasti       

čtyř družstev: GJP Slavičín, SOŠ Slavičín, SOŠ Dubnica nad Váhom a Gymnázium Dubnica 

nad Váhom. Vítězem se stalo Gymnázium Dubnica nad Váhom . 

Krajské kolo ve volejbale  - 3. místo 

Dlouholetým 

pravidlem je vítězství 

v okresním kole. 

Gratulujeme družstvu 

dívek ve složení Alena 

Hubíková, Nikola 

Maňasová,  Kamila 

Bačová, Tereza 

Heckelová, Bára 

Plšková a Katka 

Fojtíková .  

V krajském kole ve 

Valašském Meziříčí se 

naše děvčata umístila    

na 3. místě 
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Ondra Vaculík oceněn na ministerstu průmyslu 

Ondřej Vaculík získal 3. místo v celorepublikové soutěži programování CNC FANUC na 

Mezinárodním brněnském veletrhu 2018. V kraji nemáme konkurenci již mnoho let. 

Týdenní stáž v německých firmách 

V rámci projektu SR-ČR jsme navštívili s třídou    IT-4 Německo – automobilku Škoda Auto, 

Glassnere Manufaktur, Dresden, Museum of Technology and Industry, Frankfurtské letiště, 

Sinsheim museum, Pilsner Urquel 
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Stáž v Bruselu 

V rámci aktivity v ekonomickém semináři a výhry v spotřebitelské soutěži studentky             

E. Miškaříková, N. Caletková, M. Machů a učitelka Mgr. Ondrušková absolvovaly                      

od 3. 12 týdenní návštěvu v Bruselu . 

 

 

Týdenní výměnné stáže se SOŠ v Dubnici nad Váhom 

Pobyt pěti žáků z třídy MS-2 na  SOŠ Dubnica nad Váhom s pedagogický dozorem Davidem Fojtíkem 

se uskutečnil od 3.12 do 7.12. Studenti pracovali s partnery v oboru mechatronik. 
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Týdenní stáž v Turecku 

Studentky oktávy Michaela Machů a  Marta Struhařová absolvovaly týdenní stáž v projektu 

Erasmus. 

 

Účast v celostátním kole dějepisné soutěže v Chebu 

Pochvala patří našemu 

týmu ve složení Marie 

Koudelová, Petra 

Kubasová a Vojtěch 

Tarabus za svědomitou 

přípravu a zvládnutí celé 

náročné akce, které se 

zúčastnilo 75 nejlepších 

gymnázií České a 

Slovenské republiky a 

studenti prokazovali své 

vědomosti z období 

československých 

dějin  - let naděje i 

zklamání  - 1968 - 

77. Do finále jsme se 

letos probojovali už 

popáté. 

Vánoční volejbalový turnaj učitelů regionálních škol 

Děkuji týmu naší školy za vítězství ve volejbalovém turnaji učitelů, ale především za 

organizaci všem kolegům soš (předně ing. Váňovi), kteří se na akci podíleli. 
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Předvánoční Budapešť a Vídeň 

Předvánoční Vídeň – 90 žáků z tercie, kvarty, MS2, MS3 

Předvánoční Budapešť - třída G-2 
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Organizoovali jsme dobročinnou sbírku 

V úterý 4. 12. 2018 

organizovali naši studenti  

sbírkovou akci "Srdíčkový 

den". Adventní sbírka 

pořádaná organizací Život 

dětem je určena právě na 

pomoc nemocným a 

handicapovaným dětem. 

Předmětem prodeje jsou 

nejenom magnetky, ale i 

srdíčka, přívěsky, propisky a 

balíčky kávy.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). Můžete srovnat s jinými školami ve velkých městech, že naše škola opět mezi 

nejlepšími v kraji. 

Krásné Vánoce z GJP a SOŠ. 


