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AKTIVITY ŠKOLY ZÁŘÍ–PROSINEC 2020
Září
Školní rok byl zahájen i přes různá opatření, která průběžně vydává MZ ČR a MŠMT. Doufáme
a snažíme se, aby obě budovy školy zůstaly co nejdéle otevřené a žáci se mohli vzdělávat přímo
ve škole.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
Přestože jsme museli některé výjezdní aktivity žáků zrušit, zejména historicko-geografickou exkurzi do Prahy
z důvodů nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situace v hlavním městě, podařilo se realizovat naopak
adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků a z jarního termínu přesunutý vodácký kurz žáků septimy a G-3, které
proběhly především v přírodních lokalitách.
Oba adaptační kurzy se konaly ve dnech 3. - 4. 9. 2020 pro nové žáky primy a 1. ročníku gymnázia
a od 10. – 11. 9. 2020 pro žáky tříd IT-1, MS-1 a EIO-1 v horském hotelu Jelenovská za doprovodu třídních
učitelů, školního psychologa a lektorů nízkoprahového zařízení KamPak.
V příjemném prostředí rekreačního střediska a jeho okolí proběhla řada aktivit zaměřených zejména
na stmelení nového kolektivu, na navázání přátelských vztahů a důvěry mezi spolužáky, ale i mezi žáky
a třídním učitelem a v neposlední řadě i na vytvoření
základních pravidel třídy. Žáci nejvíce ocenili aktivity
Mise 20 a Vlajky. Na základě společných zážitků nyní
mohou dále utvářet vzájemné vztahy a procházet
studiem podpořeni vědomím, že na to nejsou sami.
Adaptační pobyt splnil svůj účel, byl přínosný
pro všechny zúčastněné a stal se zároveň i příjemnou
součástí zahájení školního roku.
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Vodácký kurz
Žáci tříd G-3 a septima absolvovali v náhradním termínu od 7. do 10. září 2020 vodácký kurz, který
organizujeme již tradičně ve spolupráci s vodáckou školou TYDRA . Pro většinu z nich bylo sjíždění řeky
na kanoích novou zkušeností. Po deštích, za vyššího stavu vody nebylo na lodích moc času na odpočinek.
Na sklonku léta bylo také třeba počítat
s chladnější vodou v řece, což na vlastní kůži
poznaly zejména ty dvojice, které se, jak říkají
vodáci, "udělaly". V takových případech neváhali
ostatní pomáhat, když to bylo třeba. A nejen
na vodě, každý svým dílem přispěl ke zdárnému
průběhu akce. Na "vodák" se prostě jen tak
nezapomíná...

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Byla finalizována žádost vázána na projekt Implementace
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje II (IKAP II), kde celkové způsobilé výdaje školy
jako partnera v projektu činí 7 319 271,40 Kč. Podporovanými
klíčovými aktivitami jsou především - Polytechnické
vzdělávání a Aktivity SŠ – Šablony. Projekt by měl zahajovat
v lednu 2021.

Malé ohlédnutí za sportovně turistickým kurzem
Ve dnech 14. 9. – 18. 9. 2020 proběhl
sportovně turistický kurz. Zúčastnilo se ho
celkem 26 žáků 3. ročníků a proběhl
v rekreačním středisku Bačkárka Velké
Karlovice-Podťaté. Základní náplní kurzu je
turistika, žáci poznali Gežov, Velký a Malý
Javorník, Portáš, Butorky a Hričovec. Nedílnou
součástí jsou také sportovní aktivity, proběhl
turnaj ve fotbale a v nohejbale. Po celou dobu
trvání akce žáci využívali volně přístupné stolní
společenské hry, biliár, venkovní dětské hřiště
a víceúčelové hřiště u chaty Hájenka.

GJP a SOŠ opět spádovou školou
Na útvaru Střední odborné školy (Divnice 119) se konaly zkoušky společné části maturitní zkoušky
v podzimním termínu 2020.
Naše škola tak byla opět „spádovou školou“ pro okolní střední školy regionu Valašské Klobouky, Luhačovice
a Bojkovice.

Školní 822, 76321 Slavičín
IČ: 46276327

epodatelna@gjpsosslavicin.cz
č.ú.: 28534 661/0100

ID schránky: eujut5b
577 342 724

Říjen
Uzavření školy
V průběhu měsíce října byl bohužel nařízením KHS Zlín omezen provoz středních škol spočívající v zákazu
osobní přítomnosti žáků na školách s výjimkou žáků nižšího stupně gymnázia a žáků, kteří mohou absolvovat
praktické vyučování. Výuka tedy probíhala distančně i prezenčně, což je velmi náročně pro samotné žáky
i jejich učitele, zejména pro žáky závěrečných ročníků, jimž už v předchozím školním roce „utekly“ téměř
4 měsíce na přípravu k maturitní zkoušce. Ta navíc dle novely školského zákona i novely maturitní vyhlášky
bude probíhat v tomto školním roce zcela jinak.

Listopad
Dny otevřených dveří
Dne 6. a 7. listopadu 2020 škola pořádá Dny otevřených dveří pro uchazeče 5. a 9. tříd ZŠ. Vzhledem k vývoji
epidemiologické situace o konání DOD budou uchazeči i jejich rodiče včas informováni na našich nových
webových stránkách www.gjpsosslavicin.cz.

Logická olympiáda 2020 - krajské kolo
V krajském kole Logické olympiády 2020, které se konalo on-line formou v pátek dne 6. 11. 2020, studentka
oktávy Amálie Maryášová získala 3. místo s postupem do celostátního kola.
Celkem se v kategorii C (studenti středních škol) ve Zlínském kraji zapojilo 984 řešitelů.
Krajského kola se zúčastnilo celkem 58 semifinalistů. Gratulujeme k pěknému výsledku a děkujeme
za reprezentaci školy.

Stanovení dalších finančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií
V průběhu měsíce listopadu z rozhodnutí MŠMT škola obdržela 141 600,- Kč na pořízení učebních pomůcek
využitelných k realizaci distanční výuky žáků nižších stupňů gymnázií. Finanční prostředky budou využity
zejména na pořízení přenosných digitálních zařízení, především notebooků a tabletů.

Prosinec
Projekt „CHCEME POMÁHAT“
Koncem listopadu se uskutečnila závěrečná realizace projektu "Chceme pomáhat", který naši žáci na jaře
úspěšně obhájili v Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně. Několik žáků z kvinty společnými silami i v chladném
počasí vysadilo stromy v Aleji přátelství, kterou současné vedení města realizovalo jako jednu ze svých
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prvních akcí. A protože i stromy
potřebují obnovu, dosadili žáci
několik třešní a slivoní právě
na tomto místě. Pomocnou ruku
přiložili starosta města Slavičín
pan Tomáš Chmela, třídní
vyučující Veronika Prchlíková
a také pan Janáček, náš školník.
Všichni máme z výsadby stromů
radost a budeme se těšit
na další podobné realizace.
Projekt finančně podpořila
Nadace Jana Pivečky, které
tímto moc děkujeme.

Čteme pro Kuře
Naši žáci z nižšího stupně gymnázia se zapojili do charitativního projektu Čteme pro Kuře. Projekt nabízí videa
s úryvky dětských knih, které natočily známé osobnosti, a učitelé především jazyka českého je mohou s dětmi
číst v hodině a zároveň sdílet s rodiči, aby je
dočetli doma. Hlavním smyslem projektu je sdílet
s dětmi a jejich rodiči myšlenku, že čtení pomáhá.
Více na www.ctenipomaha.cz, patronem celého
projektu je Zdeněk Svěrák.

Minisčítání
Žáci primy – kvarty se zapojili do úspěšné vzdělávací akce Českého statistického úřadu, která se koná už
popáté, Minisčítání 2020. Žákům od 9 do 15 let přibližuje význam statistiky a sčítání lidu. Po vylosování všech
zúčastněných tříd mají žáci možnost získat hodnotné ceny.

Modernizace školy
Nepřítomnosti žáků ve škole v podzimním
období jsme využili k modernizaci školy
pořízením nového nábytku a IT pomůcek
pro výuku, rekonstrukcí podlah ve dvou
učebnách a odborném kabinetu v budově
SOŠ, rozsáhlými opravami prošly také
stroje v dílenských prostorách. Věřím, že
i to přispěje ke zlepšení materiálních
podmínek ve vzdělávání žáků.
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Zájemcům o studium i jejich zákonným zástupcům
Máte zájem o studium na naší škole?
Aktuální informace k přijímacímu řízení sledujte na webových stránkách školy: www.gjpsosslavicin.cz
v sekci pro uchazeče. Všem uchazečům i jejich zákonným zástupcům nabízíme od ledna 2021 možnost
návštěvy školy a osobních konzultací, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Bližší informace
na telefonu: 739 641 829 nebo e-mailu: lpavelkova@gjpsosslavicin.cz
Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce
Od ledna 2021 nabízí naše škola pro žáky 5. i 9. ročníků zdarma přípravné kurzy k Jednotné přijímací
zkoušce. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy.
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Poděkování
Všem svým kolegům, žákům a jejich rodičům bych chtěla moc a moc poděkovat za to, jak zvládli distanční
výuku, která byla tentokrát povinná. A že to nebylo vůbec jednoduché, ví každý nejlépe sám! Moc děkuji
také všem firemním partnerům za dosavadní spolupráci i podporu školy. Firmě Groz-Beckert a firmě TVD
za uzavření deklarace o partnerství v připravovaném projektu Kompetence 4.0., v neposlední řadě děkujeme
také městu Slavičín. Veškeré podpory si velmi vážíme.

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

Novoroční přání
V závěru kalendářního roku bych chtěla popřát za všechny žáky a zaměstnance školy GJP a SOŠ Slavičín
pohodové a voňavé Vánoce prožité hlavně ve zdraví se svými rodinami a nejbližšími přáteli, hodně radosti
a spokojenosti, především však pevné zdraví. Věřte, že přijdou lepší časy, k tomu nám všem přeji hodně síly.
Mgr. Libuše Pavelková
ředitelka školy

autor Zdeněk Kutra
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