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AKTIVITY ŠKOLY ZÁŘÍ–PROSINEC 2021 

  

Srpen-Září 
 

Letošní prázdniny byly opět ve znamení oprav a nákupů, nového vybavení IT technikou. Na obou 
pracovištích školy jsme vybavili dvě odborné učebny novými počítači, finanční prostředky byly kryty 
z projektu IKAP II a provozu školy. 
V rámci účelové podpory spočívající ve finanční podpoře od zřizovatele ve výši 179 880,-Kč jsme 
nakoupili notebooky pro pedagogy.  
Také v prostorách dílen bylo o prázdninách stále rušno. Pro naše žáky jsme připravili několik novinek. 
Zejména automechanici 1. ročníku se mohou těšit na zrekonstruované prostory dílny a nové 
vybavení. Velké poděkování patří firmám Grundfos a Korado, a.s., které poskytly budoucím 
instalatérům produkty na praktickou výuku, abychom tak byli připraveni pro odborný výcvik tohoto 
oboru. To vše přispěje ke zlepšení materiálně-technických podmínek pro výuku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gjpsosslavicin.cz 
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Škola pokračuje v projektové činnosti, která je v podzimním období zaměřena na realizaci 
třídenních pobytových programů a tím podporu sociálních vazeb žáků a bezpečného třídního 
klimatu, také na podporu duševního zdraví žáků v rámci výzvy MŠMT „Spolu po Covidu“, která se 
týká žáků 1. a 2. ročníků oborů J, E nebo H a jejich pedagogů. Zaměříme se také na podporu 
odborného vzdělávání v rámci projektu Erasmus+ s pobytem vybraných žáků v rakouské partnerské 
škole ve Wolsfbergu. Připravujeme pokračování projektů IKAP II a Šablony II, a také mezinárodního 
projektu Mladý Evropan – logický, kreativní a vynalézavý, do kterého se škola zapojila už v dubnu 
letošního roku. 
 

Strojaři posílají pozdrav z Prahy 
Dne 12. srpna 2021 proběhlo pokračování soutěže o mistra ČR ve 
frézování. Akce proběhla ve společnosti Heidenhain s.r.o. v Praze. 
Soutěže se zúčastnil Lukáš Fojtík, žák 2. ročníku oboru mechanik-
seřizovač. Další kolo proběhne v září za účasti Františka Hýbla, 
rovněž žáka téhož oboru. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na 
začátku školního roku a my pevně doufáme, že nás nemine účast 
ve „velkém finále“! Poděkování patří organizátorům za příjemně 
strávený den. 
 
Školní rok byl zahájen ve znamení aktivit žáků všech 1. ročníků v rámci seznamovacích adaptačních 
kurzů v okolních přírodních lokalitách a po roce také možnosti pro žáky maturitních tříd vyrazit do 
našeho hlavního města. 
 

Třídy prima a G-1 

Ve dnech 6. - 7. 9. 2021 se nové třídy G1 a prima společně se 
svými třídními učitelkami a školní psycholožkou zúčastnily 
seznamovacího pobytu v krásném prostředí rekreačního 
střediska Eurocamping v Bojkovicích. Během těchto dvou 
příjemných a slunečných dní se všichni žáci zapojili do různých 
aktivit na čerstvém vzduchu, užili si spoustu legrace i soutěžení 
a měli tak příležitost dobře poznat své nové spolužáky i třídní 
učitelky. Velký dík patří také lektorkám z nízkoprahového zařízení 
KamPak, které si pro žáky připravily množství zajímavých činností 
a usnadnily jim tak vzájemné seznamování. 
 

     Třídy IT-1, MS-1 

Ve dnech 9. – 10. září 2021 se konal adaptační pobyt pro žáky 
prvního ročníku oborů Informační technologie a Mechanik 
seřizovač. Akce se uskutečnila v rekreačním středisku Královec ve 
Valašských Kloboukách s třídními učiteli, školním psychologem 
a lektorkami nízkoprahového zařízení KamPak. Za krásného 
slunečného počasí uprostřed přírody v blízkém okolí střediska 
absolvovali žáci řadu aktivit zaměřených zejména na navázání 
přátelských vztahů, stmelení třídního kolektivu a vytvoření 

důvěry nejen mezi spolužáky, ale i mezi žáky a třídním učitelem. Na základě společných zážitků nyní mohou 
dále utvářet zdravé vzájemné vztahy a procházet studiem s vědomím, že na to nejsou sami.  
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Poznávací exkurze maturitních tříd 

V druhém zářijovém týdnu se uskutečnila exkurze maturitních tříd do Prahy. Během exkurze žáci tříd oktávy 
a G-4 navštívili známé památky a místa Prahy. Prošli společně od Vyšehradu přes Václavské a Staroměstské 
náměstí, Karlův most, Malou stranu a Hradčany s katedrálou sv. Víta. Zavítali také do Národního muzea, kde 
zhlédli několik zajímavých expozic. Jejich pozornosti neuniklo ani Technické muzeum se svými „zázraky“. 
Pěkné počasí, které je provázelo celý týden, umožnilo nádherné výhledy z Petřínské rozhledny. Někteří 
studenti absolvovali v Národním divadle známé představení Kytice. Díky této exkurzi mohli studenti 
posledního ročníku nasát jedinečnost a neopakovatelnost naší krásné Prahy. Doufám, že na tyto společně 
strávené chvíle budou všichni rádi vzpomínat. 

 

Spolu po COVIDu 

Ve dnech 15. – 17. září 2021 se konal adaptační pobyt pro žáky prvního a druhého ročníku učebních oborů 
na základě Výzvy MŠMT Spolu po COVIDu. Akce, která se uskutečnila v rekreačním středisku Královec ve 
Valašských Kloboukách s třídními učiteli, školním psychologem a lektorkami nízkoprahového zařízení 

KamPak, podpořila především znovunavázání 
sociálních vazeb žáků, budování jejich zdravých 
životních návyků a postojů, odolnost vůči 
negativním vlivům a aktivity zaměřené na globální 
rozvojové vzdělávání. Na základě společných 
zážitků mohou nyní žáci dále utvářet zdravé 
vzájemné vztahy a procházet studiem s vědomím, 
že na to nejsou sami. 
 
„Realizace programu Spolu po COVIDu byla 
podpořena Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy“. 
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      EuroSkills v rakouském Grazu 

Dne 23. – 24. 9. 2021 navštívil žák Lukáš Fojtík společně s vedoucím 
učitelem OV Davidem Fojtíkem akci EuroSkills v rakouském Grazu. Jedná 
se o prestižní soutěž řemesel, které se účastnilo cca 400 soutěžících z 31 
členských zemí. Na soutěži se náš žák zaměřil na obor obrábění kovů 
a programování CNC. 
Děkujeme ředitelce organizace SKILLS paní Ing. Evě Klocové, která nás 
na tento šampionát pozvala. Další poděkování patří firmě PGI Morava, 
která je našim partnerem v soutěži Mistr ČR ve frézování. Byl to opravdu 
perfektní a nezapomenutelný zážitek. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Říjen 
 

     Nové výukové stoly pro elektrotechniky 
V rámci projektu IKAP II –nákup výukových pomůcek – se po realizaci 
veřejné zakázky podařilo vybavit dílnu elektrikářů novými stoly pro 
elektrotechniky a novým výukovým panelem, který bude sloužit pro 
výuku odborného výcviku žáků oboru instalatér. 

 

      
 

Evropský den jazyků na Gymnáziu 
Jana Pivečky a SOŠ Slavičí 
Evropský den jazyků na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední 

odborné škole ve 
Slavičíně dne 5. 10. 
2021 škola oslavila 
uspořádáním koncertu 
pro žáky i veřejnost, na kterém zazněly písně v několika cizích jazycích 
v podání pěveckého sboru Gymnázia Jana Pivečky pod vedením paní 
Mgr. Markéty Maryášové. Moc děkujeme všem účinkujícím za skvělý 
zážitek! 

Evropský den jazyků i koncert podpořilo finančně město Slavičín. 
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Listopad 
 

Srdečně zveme žáky 5. a 9. tříd ZŠ i jejich rodiče na Den otevřených dveří ve dnech 5. – 6. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspěšní strojaři na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 
Naši strojaři slaví téměř každoročně úspěch na Mezinárodním veletrhu v Brně, a to konkrétně v soutěži 
v programování obráběcích strojů. 

Ve dnech 8. - 12. listopadu proběhla na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu soutěž v programování obráběcích strojů. 
Naši školu reprezentovalo 5 žáků 3. ročníku studijního oboru 
mechanik seřizovač. Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti. 
V systému Fanuc soutěžili žáci Martin Janíček, Jakub Šenkeřík 
a Martin Talaš. V systému HEIDENHAIN Daniel Strnka a Lukáš Fojtík. 
Vítězem soutěžního bloku v systému Fanuc se stal Martin Talaš, 

který v celkovém 
hodnocení vybojoval krásné 3. místo. Vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
v Praze, kde nebudeme stát poprvé. Naši strojaři úspěšně 
reprezentují školu i město a neztratí se ani na takto 
významných soutěžích. Blahopřejeme, děkujeme mistrům OV 
panu Stanislavu Zezulkovi a Davidu Fojtíkovi za pečlivou 
přípravu žáků na soutěž i reprezentaci školy!  
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Přírodovědný klokan – 2. místo v okresním kole 
Přírodovědný klokan je soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 
v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné 
obory.  

Naše škola se do soutěže zapojuje každoročně a ani tento školní rok nebyl 
výjimkou. Letos se nejvíce dařilo talentované studentce tercie Elišce 
Změlíkové, které se podařilo získat krásné 2. místo v okresním kole 
v kategorii kadet. Nechala tak za sebou 717 dalších soutěžících této kategorie. 
V rámci krajského kola se umístila na 9. místě z celkového počtu 2889 
soutěžících. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a paní učitelce 
Ivaně Procházkové za přípravu na soutěž.    

 

Veletrh práce a vzdělávání 
V rámci náborových aktivit pro žáky ZŠ, kteří si vybírají střední školu pro své další studium, se naše škola dne 
3. 11. 2021 zúčastnila Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém centru ve Zlíně. Děkujeme Ing. Františku 
Petrů a Mgr. Michalu Botkovi za prezentaci školy.    

 

 

 

 

 

 

 

Výukové moduly pro instalatéry 
Začátkem listopadu se podařilo dokončit modernizaci pracoviště instalatérů. Byly instalovány nové výukové 
panely za téměř milion Kč. Vše realizováno v rámci projektu IKAP II.  
Foto nové výukové moduly pro žáky oboru INST. 
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Výstava jablek 
Žáci nižšího gymnázia zorganizovali pro své spolužáky výstavu 
jablek, především starších odrůd Bílých Karpat, které jsou dnes spíše 
vzácností. Součástí výstavy byla i tzv. „poznávačka“ spojená 
s degustací. Výstavu uspořádala společně s žáky vyučující 
přírodopisu Mgr. Karla Vincenecová, které tímto děkujeme. 
 

 

 

 

 

 

Perfektní výkon na mistroství ČR ve frézování! 
Žák Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Lukáš Fojtík studující obor mechanik 
seřizovač (3. ročník) se po osmi měsících příprav a tréninku úspěšně probojoval 
kvalifikací až do FINÁLE soutěže o mistra ČR ve frézování, které probíhalo 
v prostorách DMG Mori v Brně. Finále proběhlo dne 22. – 25. 11. 2021 
a organizovala ji Skills Czech republic za podpory mnoha dalších sponzorů. Soutěž 
je určena nejenom pro žáky SŠ, ale i pro pracující frézaře a studenty VŠ do 23 let. 
Úroveň soutěže byla velmi vysoká, soutěžící měli za úkol naprogramovat dvě 
součástky v systému SolidCAM a následně vyrobit na CNC stroji CMX 50 U. Lukáš si 
úspěšně poradil s oběma dílcemi a v celkovém pořadí skončil na krásném 4. místě.  
Velké poděkování patří firmě PGI Morava, která Lukáše připravila v kvalifikačním kole a byla jeho patronem 
a sponzorem v soutěži. Velkou zásluhu na jeho přípravě má i vedoucí učitel odborného výcviku, pan David 
Fojtík, který Lukáše informoval o soutěži a vybídl ho k účasti na tomto prestižním klání. 
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Dne 16. 11. 2021 proběhlo na gymnáziu stužkování maturantů tříd oktávy a G-4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v košíkové 
Dne 29. 11. 2021 se uskutečnil již 23. ročník turnaje v košíkové pořádaného naší školou. Turnaj tentokrát 
nebyl s účastí okolních škol, a to z důvodu epidemiologické situace způsobené Covid 19. Akce se konala v Hale 
SK Slavičín. Celkem se utkaly 4 týmy v kategorii dorostu, kde sehrály jednotlivá utkání systémem „každý 

s každým“. Předvedená hra všech týmů měla velmi vysokou 
sportovní úroveň a byla v mnoha utkáních velmi vyrovnaná. 

Celkově nakonec zvítězil tým GJP Slavičín, a to rozdílem pouze 
1 bodu před druhým SOŠ Slavičín. Akce se zúčastnilo celkem 
28 žáků a pedagogický dozor. 

Tuto akci jako každoročně finančně podpořilo město Slavičín. 

 

Desatero pro primární prevenci – projekt prevence na GJP Slavičín 
Od září se naše škola zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci. Projekt posiluje u žáků zdravý 
životní styl a má předcházet nežádoucím jevům nejen ve škole, ale i v celé společnosti. Projekt je určen jak 
pro nižší ročníky víceletého gymnázia, tak i pro starší žáky. Projekt obsahuje deset dílů, každý z nich je 
zpracován formou edukativní videoprojekce, kdy jednotlivé díly reflektují problematiky šikany a extrémních 
projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, 
nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. 
Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si 
ověřili své znalosti o dané problematice. Projekt realizujeme s žáky v předmětech Výchova k občanství 
a Společenské vědy a koordinátorem projektu je pan Pavel Mikulčík, metodik prevence.                                                                                                
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Prosinec 
 

Zájemcům o studium i jejich zákonným zástupcům 
Všem uchazečům i jejich zákonným zástupcům nabízíme od ledna 2022 zdarma přípravné kurzy k Jednotné 
přijímací zkoušce. Bližší informace o zahájení kurzů budou zveřejněny na webových stránkách školy: 
www.gjpsosslavicin.cz v sekci pro uchazeče.                                                                                              

 

Novoroční přání 
Na sklonku 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 i 
spokojenosti. Ať je pro všechny z Vás závěr roku příjemný, optimistický a hlavně zdravý! V novém roce přeji 
hodně životního optimismu, spokojenost a úspěchy, které nás motivují v dalším rozhodování. Přála bych nám 
všemi, aby nový rok přinesl s sebou také naději, že se nám společně podaří překonat „koronavirovou“ situaci. 
Děkujeme městu Slavičín, firemním partnerům, rodičům a všem příznivcům školy, kteří nás jakkoliv podporují 
nebo nám fandí. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na další možnosti spolupráce v novém roce. 

 
Mgr. Libuše Pavelková 
      ředitelka školy 

 

http://www.gjpsosslavicin.cz/
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