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Gymnázium Jana Pivečky a  SOŠ Slavičín 

 

 

 

 

 

Zpravodaj zimní aktivit  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení 

Osmiletý obor gymnázia:  
Nabízíme zdarma kurzy z matematiky a jazyka českého. První setkání proběhne v budově 

gymnázia 20. února ve 14.35 hodin. Na kurzy je možnost stále se přihlásit. 
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SOUTĚŽNÍ DEN 

            na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 

9. ročník 

                  „Víc hlav – víc rozumu“ na Gymnáziu 
Logická týmová soutěž s netradičními úkoly 

  

TERMÍN:   středu 13.2.2019, (čas začátku bude upřesněn na základě přihlášky)  

MÍSTO: budova Gymnázia J. Pivečky, Školní 822, Slavičín  

TÝM:  budou soutěžit dvojice  reprezentující školu (vytvořená libovolně z žáků  8. a 9. tříd),                                                  

z jedné školy je možné přihlásit maximálně 3 dvojice 

PRŮBĚH  SOUTĚŽE:   týmy budou opět řešit 10 úkolů během 150 minut, a to využitím své 

šikovnosti, logického myšlení, dobrého úsudku, zručnosti 

Přihlášky a případné dotazy zasílejte koordinátorovi soutěže  

Mgr. Šárka Černíčková:    scernickova@gjpslavicin.cz     nejpozději do 8.2.2019 

 

1. ročník 

 Rozjeď to v „ajtý aj Ty “ na SOŠ 
Týmová soutěž s využitím počítačové techniky 

 

TERMÍN:   středu 13.2.2019, (čas začátku bude upřesněn na základě přihlášky) 

MÍSTO: budova Střední odborné školy, Divnice 119, Slavičín  

TÝM:  budou soutěžit dvojice  reprezentující školu (vytvořená libovolně z žáků  8. a 9. tříd), z 

jedné školy je možné přihlásit maximálně 3 dvojice  

PRŮBĚH  SOUTĚŽE: Pomocí PC budou dvojice řešit formou počítačových her algoritmické úkoly. 

Přihlášky a případné dotazy zasílejte koordinátorovi soutěže  

Mgr. Michal Botek:    mbotek@gjpslavicin.cz     nejpozději do 8.2.2019. 

Pozn.: V případě potřeby zajistíme převoz soutěžících z centra Slavičína do areálu SOŠ a zpět. 
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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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Studenti GJP Slavičín  pozorovali a dokumentovali 21. ledna 2019 úplné zatmění 

Měsíce. 

 

Ani tentokrát si Astrotým GJP nenechal ujít neobvyklý úkaz na noční obloze. Letošní úplné 

zatmění Měsíce bylo zvláštní svým zbarvením. Měsíc měl až tmavohnědý nádech, za což 

patrně mohlo velké množství prachu v atmosféře. 
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Studenti septimy a G3 reprezentovali poslední lednový týden Českou 

republiku v prlamentu EU ve Štrasburku při setkání středních škol EU. 
 

  
 

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 
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po dobu 16 dnů budou účastnit v rakouském Wolfsbergu stáží v strojírenských firmách. 

Poděkování patří Mgr. Marii Tulpové za přípravu projektu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme 

 

 S fakultami UTB Zlín  

Na naší škole zahajujeme pravidelné přednášky učitelů z fakulty technologické (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, kdy hodina je připravována jak učitelem naší školy tak učitelem fakulty. 

 SOŠ Dubnica nad Váhom 

Týdenní stáž v prosinci na naší škole absolvovali partneři ze Slovenska v rámci projektu přeshraniční 

spolupráce. Slovenští mechatronici pracovali ve škole a ve firmách regionu. 

 

Akce 

 Studenti prvních ročníků IT1,MS1,G-1 a sekundy se zúčastnili týdenního lyžařského kurzu na 

Kasárni v hotelu Javorník. 

 

 
 Tradiční Vánoční turnaj pedagogů se uskutečnil 21.11. na SOŠ. Vítězem 24. ročníku se stala 

pořádající škola. 

 

Úspěchy v soutěžích – celostátní kolo 
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 Krajská soutěž v ICT - finále kvízu PLUS proběhl 13. 12. 2018 v prostorách Krajského úřadu 

Zlínského kraje, obsadili jsme první čtyři místa v pořadí: 1.místo Dominik Heinz - postupuje do 

celostátního kola, Martin Machala, Lukáš Ondra, Marie Kuželová 

 Dominik Heinz získal 1. místo v krajském finále Kvízu PLUS, které se uskutečnilo 13. 12. 

2018 v sídle Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Pro Dominika toto 

vítězství znamená možnost reprezentovat Zlínský kraj na celostátním finále Kvízu PLUS, které se 

uskutečnilo 4. 2. 2019 v Praze, kde skončil na pěkném 11. místě 

 Krajské kolo v šachu – naše škola získala 6. místo 

 Okresní kolo OČI 

Děkujeme Vítězslavu Štefaníkovi a Ondřeji Hnilovi ze třídy G-2 za vzornou reprezentaci 

školy  v okresním kole Olympiády v českém jazyce II. kategorie, v němž Ondra obsadil pěkné 

čtvrté místo. 

 Velká gratulace patří Ondřejovi Kailerovi v kvarty za krásné 3.místo v okresním kole 

Dějepisné olympiády. Postupuje do Krajského kola. 

 Úspěch ve fyzikální olympiádě 

Blahopřejeme Janu Červeňanovi k vynikajícímu úspěchu ve fyzikální olympiádě! Jako 

student 2. ročníku získal 3. místo v krajském kole elitní kategorie A, která věkově odpovídá 

studentům maturitních ročníků. 

 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 soutěže v anglické konverzaci - student Lukáš Dulík ze sekundy se umístil 

na 2.místě 

 Děkujeme našemu fyzikálnímu týmu ve složení Jan Červeňan - kapitán (G-2), Jindřích 

Maňas (Sp), Amálie Maryášová (Sx), Sára Múdra (Sx) a Tomáš Maňas (Kv) za 

vzornou reprezentaci naší školy ve fyzikální soutěži FYZIKLÁNÍ 2019 s mezinárodní 

účastí, která se konala v Praze v pátek 15.2.2019. Ve velmi silné konkurenci (151 týmů, 

724 soutěžících z Česka, Slovenska, Španělska, Velké Británie, Lotyšska, Bosny a 

Hercegoviny a Slovinska) obsadil náš tým pěkné 93. místo. 
 

 

Představujeme gymnaziální obory 

Od 1. září se vyučují žáci v kompletně zrekonstruované budově s novou vestavbou a s novými 

odbornými učebnami přírodních věd, informatiky, automatizace a robotizace, studijním centrem 

Profilace gymnaziálních oborů pro žáky 5. tříd a 9. tříd základních škol: 

a) v cizích jazycích s možností  přípravy na státní jazykové zkoušky (nabízené JA, JN, JR, JF, 

nepovinný Latina), škola zahájila metodu CLIL - ve  výuce semináře Základy ekonomie, Biologii, 

Chemii, Matematice vyučujeme  předmět částečně v anglickém jazyce 

b) v přírodovědných předmětech (fyzika, chemie, biologie, matematika, informatika,)     
 

Volitelné semináře na škole: AJ, NJ, FJ, RJ, ICT, matematika, chemie, fyzika, biologie, dějiny umění, 
dějepis, geografie, ekonomie, společenské vědy   

Odborné kroužky na škole: ICT, matematika-diferenciální počty, astrofyzika, automatizace a 

robotizace, programování, konverzace v AJ, NJ, FJ, RJ, sportovní hry-volejbal, florbal, kroužek 

biologický, výtvarný, hudební a pěvecký, fyzikální, chemický, GLOBE – přírodovědný 

Spolupráce s fakultami UTB Zlín – aplikované informatiky a technologické fakulty v podobě 

pravidelných stáží žáků i učitelů, jsme partnerskou školou UTB Zlín 
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Poradenství: na škole pracuje školní psycholog -  kariérové poradenství, sociometrické šetření   tříd, 

diagnostika 

Zahraniční aktivity: partnerská školy na stáže – týdenní stáže ve Francii, Německu, Anglii, 2-3 denní 

zájezdy do Rakouska, Německa, Maďarska, Polska, zahraniční stáže učitelů, spolupráce s Gymnáziem 

v Dubnici nad Váhom,  projekt Erasmus+, spolupráce se zahraničními školami    

Aktivity žáků: Žákovský parlament podílející se na chodu školy, taneční kurzy, lyžařské kurzy, 

vodácké, cykloturistické kurzy, ekologické aktivity, spolupráce s Veronicou Hostětín, Akademie 

školy, divadelní a filmová představení, stužkovací ples gymnázia, studentská slavnost Majáles, výlety, 

semináře, plenéry, výtvarné výstavy, intranetová komunikace s učiteli, vydávání studentských novin, 

astrofyzikální projekt 

Materiální podmínky školy: nadstandardně vybavené laboratoře chemie, fyziky, biologie, ICT, využítí 
sportovního komplexu, tenisové kurty, sportovní hala, jídelna k dispozici na ZŠ, nové jazykové 
učebny, studijní centrum,  rozvrh hodin je podřízen odjezdu autobusů nejpozději 14.45 hodin. 

Pro vyučené absolventy představujeme maturitní obor Podnikání 

v nástavbě, 2 – leté denní studium 

Obor je určen absolventům středního vzdělávání s výučním listem k dosažení středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání navazuje na tříleté učební obory různého zaměření, 

např. automechanik, instalatér, elektrikář, obráběč kovů, kuchař – číšník, kadeřník – 

kadeřnice, kosmetička apod. V nástavbovém studiu se už nevzdělávají ve své profesi. Kromě 

základních všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci učí předmětům ekonomického a 

právního zaměření, informační technologie, elektronické komunikaci. 

V hlavním  vyučovaném předmětu – ekonomika – se navazuje na základní teoretické 

poznatky získané během studia v učebním oboru. Žáci si doplňují informace z oblastí 

podnikových činností, bankovnictví, kalkulací, mzdového a daňového systému.  Novým 

předmětem je pro všechny žáky účetnictví. Žáci pracují s účtovou osnovou pro podnikatele, 

učí se účtovat základní účetní případy související s běžnou podnikovou činností. Část výuky 

je rovněž věnována zvládnutí tzv. daňové evidence. Základní poznatky z manažerského 

vedení a řízení získávají v předmětu management, o marketingových teoriích se učí 

v předmětu marketing. V předmětu právo jsou probírány základní poznatky ze všech jeho 

oblastí  –  obchodního, občanského, trestního, rodinného práva. Všechny teoretické vědomosti 

a poznatky pak žáci ověřují v předmětech chod podniku, písemná a elektronická komunikace, 

informační a komunikační technologie a ekonomická cvičení. Praxi v délce 14 dnů absolvují 

žáci 1. ročníku ve firmách a institucích dle vlastního výběru. 
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Prodloužená 21. prosince 2018  


