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Gymnázium Jana Pivečky 

a 

SOŠ Slavičín
  

 

 

 

 

AKTIVITY ŠKOLY LEDEN–ČERVEN 2020 

  

Leden  
 

 

Ohlédnutí za závěrečnými tanečními kurzy 

Dne 20. prosince ukončili své taneční kurzy žáci 
1. ročníků už tradičně pod vedením tanečního mistra 
Aleše Mědílka. V tento slavnostní večer žáci předvedli 
rodičům i pedagogům své taneční umění. Účast byla 
velká a celý večer se opravdu vydařil. 
 

 

Návštěva amerických diplomatů na naší škole 
Dne 12.12.2019 naši školu navštívili dva diplomaté 

z amerického velvyslanectví v Praze. Kromě setkání 

s americkou lektorkou Olivií měli možnost naši žáci 

s oběma diplomaty hovořit také o historických 

událostech v roce 1944 v našem regionu spojených 

s jednotlivými životními osudy zde padlých amerických 

letců a krátce i o současném dění v USA. 
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Lyžařské výcvikové kurzy  

V průběhu prvních dvou lednových týdnů absolvovali 
všichni žáci 1. ročníků a třídy sekundy lyžařský výcvikový 
kurz v nádherném a tichém horském prostředí Javorníků, 
v oblasti Makov - Kasárna, kde byli také ubytovaní 
v penzionu Javorník, který se nachází přímo pod nejvyšším 
vrcholem Javorníků na svahu známého lyžařského 
střediska Zóna Snow. I přes nedostatek přírodního sněhu 
žáci měli možnost lyžovat po celou dobu, a tak pobyt 
na horách splnil svůj účel.  

 

Moderní hodina chemie 
Lektoři z VŠCHT z Prahy „vtáhli“ naše žáky do vědy. Naši žáci, kteří se 

zúčastnili popularizačních přednášek doprovázených celou řadou 

experimentů tzv. Hodin moderní chemie, se ve čtvrtek 16. 1. 2020 

přesvědčili o tom, že chemie nejsou jen vzorečky a chemické rovnice, 

ale je to věda zábavná a zajímavá. Hodiny moderní chemie byly velmi 

interaktivní. Výuka proběhla formou dialogů s množstvím efektních 

pokusů. Viděli jsme chemický semafor, zapalování střelného prachu 

a nitrocelulózy, pokusy s kapalným dusíkem, atd. Hlavní zajímavostí 

byla výroba zmrzliny pomocí kapalného dusíku. Stačilo jen zalít a 

smíchat cukr, smetanu, barvivo a aroma. Spolu s kapalným dusíkem 

byla zmrzlina během několika sekund připravena a žáci mohli 

ochutnávat. Netradiční hodina se všem líbila, všichni přítomní se 

skvěle bavili a užívali si zajímavé experimenty. 

 

Konference  
Ve spolupráci s partnerskou školou „SOŠ Dubnica 
nad Váhom“ jsme realizovali společný projekt 
zaměřený na „Zvýšení technické a odborné 
kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského 
a Trenčianského kraje“. 
Dne 30. 1. 2020 proběhla závěrečná konference 
projektu, na které byli účastníci z řad pedagogů 
obou partnerských škol a zástupci regionálních 
firem seznámeni s nově pořízenou technikou 
pro výuku odborných předmětů a realizovanými 
aktivitami projektu. 
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Únor 
 

Projekt Erasmus+ 

V prvním únorovém týdnu vyjeli do rakouské školy 

ve Wolfsbergu tři učitelé OV David Fojtík, Jana 

Raková a Lukáš Gregušiak na krátkodobou mobilitu 

v rámci realizovaného projektu Erasmus+, který se 

týká moderních trendů a inovace ve strojírenství. 

Týdenní pobyt absolvovali společně s učiteli 

z partnerské střední školy v Dubnici nad Váhom. 

Úspěchy v soutěžích 
Žáci naší školy dosáhli v uplynulém období výborných 
výsledků v různých soutěžích. 

 
Výrazného úspěchu dosáhli žáci ve Fyzikální olympiádě 
v kategorii A postoupil Jan Červeňan z G-3 do celostátního 
kola, v kategorii E, F v okresním kole uspěli Jakub Červeňan 
z kvarty na 1. místě, Kristýna Bělušová na 3. místě 
a Veronika Bělušová obsadila 4. místo. 
 

Lukáš Macek a Daniel Liška reprezentovali školu v krajském kole odborných dovedností – „Učeň instalatér 
2020“ a umístili se v silné konkurenci na 3. místě. 
 
Dařilo se i v konverzačních soutěžích – v JA kategorii IIB obsadil Krystof Hindersmann z kvarty 2. místo 
s postupem do krajského kola, Ondřej Hnilo z G-3 v kategorii IIIA v silné konkurenci žáků gymnázií v okrese 

obsadil 6. místo. Tereza Jablečníková obsadila v okresním kole konverzační soutěže v JN 5. místo, stejného 
výsledku dosáhl v okresním kole olympiády v JČ Ondřej Novotný z kvarty. 
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a jejich učitelům za náročnou přípravu. 
Během měsíce února škola pořádala dvě okresní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce – kategorie  
II A, B a III C 
 

Úspěch v Zeměpisné olympiádě 
Michal Kailer z kvarty vyhrál okresní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C a postupuje do kola krajského. 
V kategorii středních škol obsadil Ondřej Kailer (kvinta) krásné čtvrté místo. Kategorie B se účastnil také Vít 
LANGWEIL ze sekundy. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
 

Zažij vědu!  

Vybraní žáci sexty a G-2 se zúčastnili prvního cyklu 
přednášek ve spolupráci s UTB Zlín, které probíhají 
interaktivní a zábavnou formou, kdy se žáci mají 
možnost aktivně zapojit do jednotlivých aktivit – Zažij 
vědu!!, tentokrát na téma Chemie světla a barev. 
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Chceme pomáhat 
Žáci kvarty Kristýna Kostková, Michal Kailer a Radim Zvonek, Zuzana Kovářová a Tomáš 
Strapina byli úspěšní v obhajobě a prezentaci projektu Chceme pomáhat v Nadaci Jana 
Pivečky. 

 

Ocenění SCIO 
Společnost SCIO zaslala naší škole ocenění pro žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování 
pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na podzim 2019. Ocenění se 
týká zejména Kristýny Bělušové, která uspěla ve třech disciplínách OSP, ČJ a M, Jakuba Červeňana, který uspěl 
v M a OSP, Michal Kailer – taktéž úspěšný ve dvou disciplínách JČ a OSP. 
V jazyce českém byla ještě úspěšná Jana Najzrová a v matematice Radim 
Zvonek, všichni žáci kvarty.  
 
Jsme velmi rádi, že máme ve svých řadách tak šikovné žáky a za dosažené výsledky jim moc gratulujeme. 

 

Úspěch v Ekologické olympiádě 
Ondřej Tvarůžek ze septimy se umístil na 3. místě krajského kola ekonomické olympiády a postupuje 
do celostátního kola, kam se dostalo 50 nejlepších účastníků z celé ČR. Celostátní kolo by se mělo uskutečnit 
16. 6. 2020 v České národní bance za přítomnosti guvernéra a členů bankovní rady. Gratulujeme k postupu 
a děkujeme za reprezentaci školy.  
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Březen–květen 
 

 

Od 11. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů 

na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách i osobní přítomnost studentů na studiu 

na vysoké škole v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 

v Evropě. Tím byly přerušeny doposud běžné aktivity školy 

od příprav na soutěže, akce školy, organizace přípravných  

kurzů k JPZ až po MZ nebo ZZ. 

 

 

V době uzavření škol výuka probíhala distančně s využitím online zdrojů a materiálů – Google, Classroom, 

Micosoft Teams, Skype, Messenger, Facebook, web MŠMT „Na dálku ….“. Pro všechny pedagogy, žáky 

i rodiče to byla zcela nová situace a cenná zkušenost, kterou museli zvládnout. 

Školy se v podstatě otevřely jen v omezené míře od 11. 5. 2020 za účelem konzultací žáků závěrečných 

ročníků k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky, potom od 8. 6. pro všechny ostatní žáky k dořešení 

organizačních záležitostí k ukončení školního rolu. Až 30. 6. bylo možné se společně setkat v prostorách 

školy při předávání ročníkových vysvědčení. 

Také pomáháme …. 
V době šíření koronavirové nákazy škola zapůjčila dvě 3D tiskárny k výrobě 
ochranných štítů pro zdravotníky ze Slavičína i Valašských Klobouk, kteří 
vystavují své zdraví v tzv. první linii a jejichž práce si moc vážíme. Jsme rádi, 
že můžeme pomoci alespoň touto formou. 

 

Soutěže probíhají i v době uzavření škol 

Krajské kolo Astronomické olympiády 
Blahopřejeme Janu Červeňanovi z G-3 k 1. místu v krajském kole Astronomické olympiády v kategorii B a 
Kristýně Bělušové z kvarty  taktéž k 1. místu v kategorii EF, a děkujeme za reprezentaci školy. 

Krajské kolo SOČ 
I letošní Středoškolská odborná činnost byla ovlivněna současnou situací, přesto dvě děvčata ze septimy 
Vendula Martincová a Monika Mikulčíková postoupily do krajského kola, ve kterém se právě Vendula 
Martincová umístila na 3. místě s prací v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Oběma 
žákyním děkujeme za účast i reprezentaci školy. 

Pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT 
V rámci účelové podpory v oblasti rozvoje škol a školských zařízení z důvodů zajištění kvalitního technického 
zázemí pro výuku v oblasti školství škola obdržela od zřizovatele 470 000,- Kč na pořízení HW vybavení 
pro výuku (primárně pořízení PC), které budou využity zejména pro výuku obor Informační technologie 
a výuku cizích jazyků. V současné době připravujeme veřejnou zakázku. 
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Podpora prevence rizikových typů chování v roce 2020 
Škola získala účelový příspěvek na provoz z Fondu Zlínského kraje ve výši 50 000,- Kč s určením na podporu 
prevence rizikových typů chování. 
Příspěvek je poskytován na základě programu RP19-20 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ, schváleného Radou Zlínského kraje dne 09. 
12. 2019 usnesením č. 0966/R29/19. 
 

 

Poděkování 
Děkujeme firmě SumiRiko AVS Czech s.r.o., Drnovice, která škole darovala multifunkční zařízení Kyocera - 

barevnou tiskárnou a kopírku, které bude sloužit hlavně žákům. Děkujeme zejména panu Ing. Janu 

Častulíkovi a moc si vážíme takové pomoci. 

 

Červen 
 

Ohlédnutí za maturitními a závěrečnými zkouškami 

Ve dnech 8. 6. – 12. 6. 2020 se konaly maturitní 

praktické zkoušky pro 18 žáků oboru mechatronik.  

Jde o obor s budoucností, o čemž svědčí i náročnost 

zkoušky, která se skládala ze tří částí – programování 

CNC strojů, obsluha klasického stroje a obsluha CNC 

stroje. Škola dosahuje v programování každoročně 

výborných výsledků na celostátní úrovni, letos jsme 

dokonce obsadili mezi 35 středními školami 1. a 2. 

místo v programování jako jediní ve dvou systémech 

FANUC i HEIDENHAIN.  

Praktické zkoušky probíhaly současně v oboru 

elektrikář, instalatér a pro 25 žáků oboru obráběč 

kovů, poslední dvě řemesla jsou finančně 

podporovaná Zlínským krajem.  
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Dne 12. 6. 2020 složili žáci III. ročníku učebního oboru elektrikář a externí zájemci zkoušku z Vyhlášky č. 50/78 

Sb., o Kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice. Zkouška proběhla před odbornou komisí, jejímž předsedou 

byl pan František Štourač, prezident Moravského svazu elektrotechniků se sídlem v Brně. Všichni účastníci 

byli úspěšní. 

Od 15.6. – 19.6.2020 proběhly ústní maturitní zkoušky společné i profilové části všech žáků maturitních 

oborů a ve dnech 22. – 23.6.2020 potom ústní závěrečné zkoušky žáků učebních oborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme další vzdělávání pedagogů 

Pod vedením odborných lektorů společnosti MADIO Training Center for Leaders Zlín, která působí v oblasti 

rozvoje společností i jednotlivců a jejich vzdělávání, jsme uskutečnili na gymnáziu skupinovou supervizi 

pro 10 třídních učitelů formou metody Balint, která se zabývá 

metodou řešení problému, kdy jednotliví účastníci přinášejí 

do balintovské skupiny své vlastní problémové příklady 

z praxe, které jsou podrobeny skupinovému posouzení. 

 

Přání na prázdniny 

Milí žáci, rodiče a kolegové,  

přeji Vám báječné a sluncem „provoněné“ prázdniny, které jsou časem odpočinku, načerpání nových sil 

a energie, nových zážitků, setkání se zajímavými lidmi, ale také nových nápadů. Užijte si je dle svých přání, 

ať se v září vrátíte šťastní, spokojení, ale hlavně zdraví.  

Děkuji také rodičům za důvěru, celoroční podporu a budeme rádi, když se jakoukoliv formou spolupráce 

budete podílet i nadále na aktivitách naší školy. I Vám Všem přeji krásnou dovolenou. Svým kolegům moc 

děkuji za odvedenou celoroční  práci a přeji i jim chvíle klidu, 

odpočinku a pohody, prázdninový čas strávený společně se 

svými blízkými. Přála bych si a budu o to všemožně usilovat, aby 

se naše střední škola stala neodmyslitelnou součástí nejenom 

Slavičína, ale celého regionu, aby děti nemusely hledat stejné 

vzdělání jinde, neztrácely čas dojížděním, ale naopak využily 

volný čas k realizaci svých aktivit, zájmů a koníčků v klidném 

a čistém prostředí, kde se rodiče o ně nemusejí strachovat. 


