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Gymnázium Jana Pivečky  

a 

 SOŠ Slavičín 
 

 

 

 

AKTIVITY ŠKOLY ZÁŘÍ – PROSINEC 2019 
 

Září 

Od 1. 9. 2019 škola zahájila realizaci projektu s názvem  

Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ II 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_35/0005360 
Celkové náklady projektu: 1.769.300,- Kč  

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním 
neúspěchem formou doučování a využití školního asistenta, 
používání nových metod ve výuce, využití ICT techniky ve výuce – 
práce s notebooky, spolupráci školy a regionálních 
zaměstnavatelů, zapojení odborníka z praxe ve výuce, podporu 
žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní 
orientace prostřednictvím školního kariérového poradce. 

Americká lektorka na naší škole 

České střední školy mohou díky Fulbrightovu stipendijnímu programu získat 
rodilé mluvčí, kteří pomáhají českým učitelům při výuce angličtiny. Tento rok 
do českých středních škol zavítalo celkem 30 asistentů, kteří jsou rozmístěni 
po celé České republice. Díky zapojení do tohoto programu naše škola dostala 
novou asistentku Olivii. 
Vyrůstala ve státě Texas, přesněji ve městě Corpus Christi, které se nachází 
přímo u pobřeží. Chodila na Yale University, která se nachází v Connecticutu. 
Studovala zde historii a literaturu, ale hodně svých esejí psala i na česká 
témata, jako například o Židovském muzeu v Praze během 2. světové války. 
Chvíli se na škole učila český jazyk, ale je opravdu těžký, tak o dva roky později 
využila šanci studovat češtinu na Univerzitě Karlově v Praze. 
Ve Slavičíně se jí moc líbí, protože dle jejích slov není v žádném velkém městě a 
může tak lépe poznat více lidí. Nejvíc se jí tady líbí hory a celkově příroda.  

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Poznávací zájezd do Salzburgu a Berchtesgadenu 

Hned první týden v novém školním roce 
zavítalo 48 studentů tercie a kvarty se třemi 
vyučujícími Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ 
do nádherného prostředí Alp. První den 
strávili studenti se svými učiteli na Orlím 
hnízdě, které se tyčí ve výšce 1834 m. n.m. a 
každého okouzlí při pěkném počasí krásným 
výhledem do širokého okolí. Po návštěvě 
Orlího hnízda se všichni vydali na speciální 
plavbu po nádherně čistém jezeře Königsee, 
u něhož se tyčí třetí nejvyšší hora Německa 
Watzmann. Druhý den studenti a učitelé 
navštívili solné doly Salzwelten v Halleinu. 
Na poznávacím zájezdě studenti poznali 
okouzlující horskou přírodu, oprášili si 
německou slovní zásobu, seznámili se 
s tradičním rakouským jídlem a zvyky. Byl to 
skutečně pěkný zážitek, inspirace i dobrá 
zkušenost pro všechny. 

        Cesta do Mikulova 

Studenti třídy G3 absolvovali v prvním 
zářijovém týdnu dvoudenní kulturně 
historickou exkurzi v oblasti Pálavy. První 
den navštívili Archeopark v Pavlově, kde se 
nachází v architektonicky zajímavě pojatém 
objektu interaktivní expozice přibližující 
dávnou historii místa a průběh mnohaletých 
archeologických výzkumů. Pak studenti pěšky 
překonali přes Dívčí hrady hlavní hřeben 
Pálavy a v Klentnici si prohlédli ateliér a 
obrazy malíře Antonína Stojáka. Druhý den 
byl věnován historickému městu Mikulov, 
včetně výstupu na Svatý kopeček.  Praktické 
zkušenosti studenti zcela jistě využijí 
při svém studiu historie nebo dějin umění. 

Adaptační pobyty 

Adaptační pobyt žáků primy a G-1 proběhl 
v rekreačním středisku na Jelenovské ve Valašských 
Kloboukách ve dnech 23.-24. 9. 2019 společně 
s třídními učiteli Mgr. Janou Hrnčiříkovou a 
Mgr. Simonou Peškovou. 
Adaptační pobyt žáků 1. ročníků EIO-1, MS-1, IT-1 
s třídními učiteli Ing. Jiřím Váňou Mgr. Janou 
Vaculíkovou se uskutečnil v rekreačním středisku 
Pohoda v Sidonii ve dnech 25. - 26. 9. 2019. 
Během oboru adaptačních pobytů žáci absolvovali 
program zajištěný odbornými lektory v rámci 
projektu Naše cesta k rozvoji III.  



Školní 822, 76321 Slavičín                                epodatelna@gjpsosslavicin.cz                                                   ID schránky: eujut5b 
IČ: 46276327 č.ú.: 28534 661/0100                                                                        577 342 724 

 

Říjen 

Výstavy na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín 

Na konci minulého školního roku představili v galerii 
gymnázia své práce studenti fotografického oboru 
ze zlínské Polytechnické školy. V červnu pak proběhla 
výstava výtvarných prací našich studentů. Jednalo se 
o výstavu grafických tisků vytvořených technikou 
linorytu. V říjnu 2019 byla připravena v galerii 
gymnázia výstava na téma „Jak jsem si užil „Pivečkův 
lesopark“. Výstava byla sestavena z výtvarných prací 
studentů nižších ročníků na toto téma a archívních 
snímků z doby rekonstrukce lesoparku v letech 1993-
2001. Je to jedna z řady akcí, kterou jsme si 
připomněli nedožitých sto let pana Jana Pivečky, 
jehož jméno nese naše gymnázium. 

 

Poznávací pobyt maturantů v Praze 

Během poznávacího pobytu v Praze se třídy G4 a oktáva 
kromě stanoveného programu zúčastnily také známé 
charitativní akce TERIBEAR, kterou každoročně pořádá 
Tereza Maxová na vrchu Vítkov. Cílem této akce je vybrat 
finanční prostředky na pomoc ohroženým dětem a 
matkám v nouzi. Akce je sportovně zaměřená, účastníci 
získávají peníze během či chůzí. 
G4 zdolala 273 km, oktáva pak 131 km. Obě naše třídy 
tedy celkem naběhaly 404 km a pro nadaci tak získaly více 
než 12 000 Kč! 
 

 
 

 

Evropský den jazyků 

Už mnoho let slaví Evropa svou jazykovou rozmanitost. I žáci Gymnázia Jana Pivečky 
a SOŠ ve Slavičíně se rozhodli ukázat, jak důležité pro ně je učit se cizím jazykům. 
Každá třída představila zemi, která je pro ně zajímavá, kam rádi jezdí, kde mají 
přátele. Ukázali zajímavosti, připravili suvenýry a dokonce uvařili a napekli tradiční 
jídla. Akce měla velký úspěch a ochutnávky byly výborné. 
 
 

Poděkování 

Děkujeme firmě Groz-Beckert Czech,s.r.o. za finanční dar, který byl škole 
věnován na podporu výuky praktického vyučování ve strojírenských 
oborech. 



Školní 822, 76321 Slavičín                                epodatelna@gjpsosslavicin.cz                                                   ID schránky: eujut5b 
IČ: 46276327 č.ú.: 28534 661/0100                                                                        577 342 724 

Imatrikulace žáků 1. ročníků 

Dne 2. 10. 2019 byli slavnostně imatrikulováni 
všichni žáci 1. ročníků Gymnázia Jana Pivečky a 
Střední odborné školy Slavičín. 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na Jana Pivečku 

Dne 18.10. 2019 si všichni žáci Gymnázia Jana Pivečky připomněli 
100 let od narození Jana Pivečky velmi milým setkáním s ředitelkou 
Nadace JP Mgr. Boženou Filákovou v aule gymnázia. Společně 
zavzpomínali na tuto významnou osobnost, jeho život, práci, ale 
především vztah k mladým lidem, které celý život podporoval. 
 
 

Úspěch našich strojařů v Brně 

V soutěži programování CNC, která se konala v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 10. 10. 
2019, naši žáci opět bodovali. 
Programování FANUC získal 1. místo získal Petr Častulík v konkurenci 24 žáků, Programování HEIDENHAIN- 
2. místo  David Salvet v konkurenci 81 žáků. Naše škola jako jediná uspěla na předních příčkách dvou 
programovacích systémů. Žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy na veřejnosti a rovněž děkujeme 
za trpělivou přípravu učitelům OV Stanislavu Zezulkovi a Davidu Fojtíkovi. 

 

 

 

 

 

 

 



Školní 822, 76321 Slavičín                                epodatelna@gjpsosslavicin.cz                                                   ID schránky: eujut5b 
IČ: 46276327 č.ú.: 28534 661/0100                                                                        577 342 724 

Dne 31.10. 2019 odjela skupina 10 
žáků GJP a SOŠ Slavičín v doprovodu 
Mgr. Marie Ťulpové do rakouského 
Wolsfbergu, kde žáci absolvovali tři 
týdny teoretické a zejména praktické 
výuky v tamější odborné škole. Celý 
pobyt je realizován i financován 
v rámci projektu Erasmus+ - aktivita 
KA1- Moderní trendy a inovace 
ve strojírenství. 

  

 

 

 

 

 

 

Technická exkurze – Německo, Francie 

Žáci oborů Informační technologie, Mechanik seřizovač a učitelé naší školy se ve dnech 7. – 11. 10. 2019 
společně se žáky a učiteli partnerské školy SOŠ Dubnica nad Váhom zúčastnili Technické exkurze, jejímž cílem 
bylo získat nové informace v oblasti moderních vývojových trendů a technologií exkurzí do významných 
evropských firem, do technicky zaměřených středních škol a návštěvou veletrhů v EU. Účastníci navštívili a 
prohlédli si výrobní závod BASF a Technoseum v Mannheimu, Technické muzeum, Eiffelovu věž a 
elektrotechnické Lyceum v Paříži, veletrh automatizace a robotizace MOTEK a Muzeum firmy MERCEDES-BENZ 
ve Stuttgartu a Muzeum firmy BMW v Mnichově. Aktivita byla realizována v rámci společného projektu 
přeshraniční spolupráce SR-ČR „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti 
Zlínského a Trenčianského kraje“.  
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Listopad 

 

 

 

Naše škola očima americké 

lektorky Olivie 

Saying Hi From Zlínský kraj 

I’ve had such a wonderful time so far 
at GJP and SOŠ! This is my third month 
in Slavičín, and I’m getting used to the 
rhythms of the school day and still trying 
to learn everyone’s names. So far, I’ve 
taught lessons about American culture, 
from the specifics of Halloween 

traditions to commemoration of the 9/11 attacks. The Shy Speakers’ Club, an extra opportunity for younger 
students to practice their English, has excellent attendance every week. Other students drop in during free 
periods for smaller conversation sessions. The students’ enthusiasm, and the patience of the other English 
teachers, have made the beginning of my first semester as a teacher fakt výborný! 
 

I’ve enjoyed exploring the town and the 
surrounding area, from going on bike rides by the 
Lesopark to attending the apple festival in Hostetin 
to seeing a film in Valasske Klobouky to visiting 
cafes in Bojkovice. I’ve learned how to play 
badminton, (hopefully) gotten a little bit better 
at Czech, and am working on some Czech Christmas 
songs with the Cantare choir. 
Everyone I’ve met has been so welcoming and 
friendly— I am excited for what the rest of the year 
will bring! 

 

 

 

Vzácná návštěva na gymnáziu 

ve Slavičíně 

V rámci oslav nedožitých 100. narozenin pana Jana Pivečky 
navštívily dne 8. 11. 2019 naši školu  obě děti pana Pivečky 
Petra a Alex. Po krátké schůzce s vedením školy a prohlídce 
školy proběhla beseda s žáky kvinty. Žáci měli možnost 
položit oběma otázky o životě Jana Pivečky, vztahu obou dětí 
ke Slavičínu i „odkaz“, který zde jejich otec zanechal. 
Děkujeme ředitelce NJP Slavičín Mgr. Božence Filákové, že 
nám toto velmi milé setkání zprostředkovala. 
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Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín 

V letošním roce dramatický kroužek 
pod vedením Mgr. Šárky Černíčkové v zimě 
navštívil několik základních škol v okolí 
Slavičína s „detektivním pásmem“. Děti 
formou soutěže a vzájemné spolupráce 
řešily zapeklité úkoly. Také několikrát 
navštívily Mateřskou školu v Jestřabí a 
společně s dětmi předškolního věku 
nacvičovaly hudební pohádku, se kterou 
vystoupily na slavnostní Akademii naší 
školy. Po zbytek roku se tento kroužek 
věnoval improvizaci a jiným divadelním 
aktivitám, které podporuje město Slavičín. 

 

 

17. ročník turnaje v nohejbalu 

Dne 14. 10. 2019 se uskutečnil již 17. ročník 
turnaje slavičínských škol v nohejbale, který 
uspořádal GJP a SOŠ Slavičín. Turnaj proběhl 
v hale SK ve Slavičíně. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích (žáci a dorost) ve kterých se utkalo 6 
družstev. Turnaje se zúčastnilo celkem 22 
soutěžících.  

 

 

 
 

Exkurze ve firmě GROZ- BECKERT Valašské Klobouky 

V pátek 5. 11. 2019 se žáci prvního 
ročníku oboru Mechanik seřizovač 
a Obráběč kovů zúčastnili exkurze 
ve firmě Groz Beckert Czech 
ve Valašských Kloboukách. Žáci 
měli možnost se seznámit  
s dlouholetou historií firmy i 
hlavním výrobním programem, tj. 
výrobou šicích jehel. 
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Stáž mechniků – seřizovačů v rakouském Wolsfbergu   

 
Třítýdenní stáž žáků oboru mechanik 
– seřizovač v rakouském Wolsfbergu 
pokračovala i v listopadu, tentokrát 
žáci poslali pozdrav z radnice, kde byli 
přijati starostou Wolsfbergu společně 
s ředitelem školy panem Norbertem 
Aichholzerem a pedagogickým 
doprovodem Janou Rakovou. 

 
 
 
 

 
 

Přírodovědný klokan - dvojnásobné vítězství 

Vynikajícího výsledku se nám podařilo dosáhnout v letošním ročníku Přírodovědného klokana.  Velká 
gratulace patří vítězi Jakubu Červeňanovi a na druhém místě Michalu Kailerovi, oba z kvarty v kategorii 
kadet a dále vítězce Veronice Vašičkové a na druhém místě Tomáši Vlčkovi, oba z kvinty v kategorii junior. 
Jakub Červeňan se navíc v krajském kole umístil na krásném 4. místě (pouhé 2 body za vítězem) a Veronika 
Vašičková obsadila nádherné druhé místo v kraji. 

 

Ohlédnutí za stužkovacím plesem 

Dne 15. 11. 2019 byli slavnostně ostužkováni maturanti gymnaziálních oborů třídy oktávy a G-4 na Sokolovně 
ve Slavičíně. Akci organizovala Asociace rodičů a přátel gymnázia ve spolupráci s třídními kolektivy septimy a 
G-3 a jejich třídními učiteli, za což jim všem patří velký dík. 
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Prosinec 

Ocenění našich žáků v soutěži v programování CNC obráběcích strojů 

na MPO ČR v Praze 

Dne 3. 12. 2019 převzali naši žáci oboru mechanik–
seřizovač z rukou ministra průmyslu a obchodu Karla 
Havlíčka ocenění za výborné výsledky v soutěži 
programování CNC obráběcích strojů. V systému FANUC se 
PETR ČASTULÍK umístil na 1. místě v konkurenci 24 žáků 
a v systému HEIDENHAIN se DAVID SALVET umístil 
na 2. místě v konkurenci 81 žáků. Naše škola jako jediná 
uspěla na předních příčkách dvou programovacích systémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třítýdenní odborná stáž žáků Gymnázia J. Pivečky a Střední odborné školy 

Slavičín 

Deset žáků Gymnázia Jana Pivečky a Střední 
odborné školy ve Slavičíně absolvovalo 
od 31. 10. 2019 do 20. 11. 2019 třítýdenní 
odbornou stáž ve Střední odborné škole 
v rakouském Wolfsbergu. Třítýdenní stáž 
v rámci Erasmu + byla zaměřena na inovace a 
moderní trendy ve strojírenství a byla určena 
pro studenty strojírenského oboru Mechanik-
seřizovač 4. ročník.  
O průběhu stáže jsme Vás již průběžně 
informovali. Po jejím ukončení obdrželi žáci 
doklad o absolvování odborné stáže 
v rakouském Wolfsbergu-Europass mobilita, 
který obsahuje podrobné informace o jejich 
stáži, znalosti či dovednosti, které žáci během 
mobility získali. Tento doklad mohou žáci v budoucnu využít při hledání zaměstnání. 
Spolupráce mezi GJP a SOŠ Slavičín a mezi Střední odbornou školou ve Wolfsbergu bude pokračovat i nadále. 
Další skupina deseti žáků odjede na stáž do Wolfsbergu po jarních prázdninách 2020 a v únoru 2020 Střední 
odbornou školu ve Wolfsbergu a její dílenské prostory navštíví také skupina tří pedagogů – mistrů OV z GJP a 
SOŠ Slavičín. 
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Sportovní akce naší školy 

Florbalový turnaj v roce 2019 
Dne 11.11. 2019 proběhl v hale SK Slavičín již 14. ročník mezinárodního turnaje ve florbale. Turnaje se 
zúčastnily naše žáci za oba dva naše útvary a družební škola ze Slovenka. Turnaj se podařil a chlapci si mohli 
změřit síly se zahraničním soupeřem. Celkovým vítězem se stal tým chlapců ze SOŠ Dubnica nad Váhom, 
na druhém místě skončilo naše družstvo ze SOŠ, na třetím místě chlapci z GJP a na místě posledním skončili 
favorité z Gymnázia Dubnica nad Váhom. 
 
Košíková - 22.ročník 
Dne 25. 11 2019 se uskutečnil turnaj v košíkové pořádaný naší školou. Akce se konala ve sportovní hale SK 
Slavičín. Celkem se utkalo 6 týmů ve dvou kategoriích, kde sehrály jednotlivá utkání systémem „každý 
s každým.“ Předvedená hra všech týmů měla velmi vysokou sportovní úroveň. 
 
Vánoční laťka  
Dne 11. 12. 2019 se uskutečnil již 25. ročník vánoční laťky, soutěž proběhla v tělocvičně SOŠ Slavičín. Závody 
ve skoku vysokém se konají již tradičně před Vánocemi, kdy ve škole panuje sváteční atmosféra. Žáci si změří 
svoje výkony a ti nejlepší jsou odměněni drobnými cenami a diplomy. 
Všechny tyto sportovní akce zajišťují naši pedagogové Ing. Jiří Váňa a Mgr. Libor Kubiš a jsou finančně 
podpořeny městem Slavičín. 

 

Novoroční přání  

V závěru kalendářního roku bych chtěla popřát 
za všechny žáky a zaměstnance školy pohodové 
a voňavé Vánoce prožité hlavně ve zdraví se 
svými rodinami a nejbližšími přáteli, v novém 
roce hodně radosti a životního optimismu, 
spokojenost a úspěchy, které nás motivují 
v dalším rozhodování, především však pevné 
zdraví.  Děkujeme městu Slavičín, firemním 
partnerům, rodičům a všem příznivcům školy 
za to, že nás jakýmkoliv způsobem podporují a 
drží nám palce. Už teď se těšíme na další 
možnosti spolupráce. 

                                                                                 Mgr. Libuše Pavelková                                                                                                                             
                                                                                                          ředitelka školy 

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce  

Od 22. 1. 2020 nabízí naše škola pro žáky 9. ročníků zdarma přípravné kurzy k jednotné přijímací 
zkoušce. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy, zájemci se mohou hlásit 
také na e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz. 

Pro žáky 5. ročníků zahajujeme přípravné kurzy od 19. 2. 2020. 

Dle programu MŠMT-hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích „Excelence základních a 
středních škol“ ve školním roce 2018-2019 naše škola získala 8,8 bodu, což je velmi pěkný výsledek 
ve srovnání s ostatními školami v kraji. 


