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Gymnázium Jana Pivečky 
a 

SOŠ Slavičín

AKTIVITY ŠKOLY LEDEN–ČERVEN 2022 

Leden 

Krajské kolo soutěže odborných dovedností - ,,Učeň instalatér 2022‘‘ 
Naše škola zaznamenala další úspěch v krajském kole soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2022‘‘, 
která se konala dne 12. ledna  na SŠ polytechnické v Brně. Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Jan 
Šenkeřík a Petr Janošík. V silné konkurenci se našim žákům 
podařilo vybojovat 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy a  učiteli OV panu Milanu 
Masařovi za přípravu žáků. 

www.gjpsosslavicin.cz 
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Škola pořádá zdarma přípravné kurzy k přijímacím zkouškám probíhají každou středu: pro žáky 9. tříd od   
19. ledna  a pro žáky 5. tříd od 26. ledna 2022. 
Přihlášení je nutné na e-mail: lpavelkova@gjpsosslavicin.cz 

 

Srdečně zveme na Den  

otevřených dveří dne  

16. 2. 2022  
 

 

 

 

 

Únor 
 

     Příprava na mezinárodní certifikáty  
Dne 16. 2. se naši studenti zúčastnili přednášky k přípravě na jazykové 
zkoušky se zástupcem agentury Cambridge P.A.R.K s rodilým mluvčím 
Davidem Kosterem. Následně proběhlo setkání s Davidem i pro vyučující 
anglického jazyka. Studentům z řad 
zájemců bude umožněno absolvovat jak 
přípravu, tak samotné jazykové zkoušky 
přímo na našem gymnáziu. 

 

Úspěchy v soutěžích  
Jakub Červeňan ze sexty obsadil 4. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A, která je určena 
především studentům závěrečných ročníků SŠ. 

Filip Podloucký a Marek Bačo z kvarty se úspěšně propočítali okresním kolem Matematické olympiády 
(kategorie Z9) a postupují do krajského kola. 

Okresního kola letošního ročníku geologické olympiády se zúčastnili naši studenti: 
Amálie Smolková z kvarty, Jan Červenka z tercie  a Klára Machů z G-3, která se probojovala do krajského 
kola. 

 

Připomenutí  

Termín podání přihlášky ke studiu je nejpozději do 1. 3. 2022 – osobně  v kanceláři školy nebo poštou na 
adresu: Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín.  

Veškeré aktivity školy lze sledovat také na www.gjpsosslavicin.cz, facebooku a instagramu školy: @gjpsos 
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Závěrečné taneční  
Dne 21. 2. 2022 se nám podařilo po dlouhé pauze 
uskutečnit v Sokolovně Slavičín závěrečné taneční 
kurzy pro žáky prvních a druhých ročníků. Žákům se 
tance pod vedením tanečního mistra pana Mědílka 
moc povedly, rodiče byli spokojeni a celá akce 
proběhla ve velmi  příjemném duchu. 

 

 

 

     Univerzita obrany Brno  
Dne 23. 2. 2022 se naši žáci gymnázia zúčastnili dvou 
přednášek na téma ,,Možnosti teroristického zneužití běžně 
dostupných chemikálií” a ,,Střetávání světů - Afghánistán” 
v podání mjr. Ing. Bc. Dušana Trefilíka z Univerzity obrany 
v Brně. Studenti se dozvěděli nejen nové informace 
z pohledu chemie, ale také o životě českých vojáků na misi 
v Afghánistánu. 

 

Projektový den v Brně  
Třídy kvarta a kvinta pod delší přestávce 
způsobené koronavirem vyjely na exkurzi.  
Cílem bylo město Brno. Nešlo však o žádné ulévání 
ze školy! Tyto dvě třídy se rozhodly procvičit si 
znalosti cizího jazyka a prohloubit interkulturální 
povědomí návštěvou Francouzské Aliance 
a Rakouského Institutu. Pro obě skupiny zde byl 
připraven program v krásném neogotickém 
Berglově paláci. „Deutsche Gruppe“ si procvičila 
němčinu skrze zábavné hry zaměřené hlavně na 
diskuzi a slovní zásobu, pro „Notre équipe 
francophone“ byla zase připravená poutavá 
prezentace o Francii, jejich památkách, městech 
a hlavně o Francouzích jako lidech s francouzsky mluvící lektorkou. Podělila se s námi o své osobní zážitky 
nasbírané během četných pobytů ve Francii. Následovala procházka do centra Brna. Ve druhé části naší 
exkurze jsme se přesunuli na „Kraví horu“ do Hvězdárny a Planetária, kde jsme zhlédli komentovanou 
nádhernou prohlídku hvězdné oblohy a program „Hvězdný cirkus“ o vzniku vesmíru sluneční soustavy 
a životě na naší planetě.  
      Zpět do Slavičína jsme se vrátili až před večerem, všichni spokojení a nadšení a také dost unavení z tohoto 
skvělého dne. 

         Bronislava Bencková, kvinta 
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Březen 

 

Škola a školka trochu jinak  
Na pondělí 7. 3. 2022 se obzvlášť těšili studenti tercie, kteří si nachystali zábavný 
a poučný program pro předškoláky z MŠ Dlouhá na téma lidské tělo, které zrovna 
probírají v přírodopise. Studenti si  připravili modely člověka a různých orgánů, 
pexesa, omalovánky a další aktivity, aby se dětem z MŠ u nás líbilo a také aby se 
dozvěděly a viděly něco nového. Předškoláci byli tak šikovní, že zvládli i jednoduché 

úkoly ve fyzikální, chemické a biologické 
laboratoři. Všichni si právem zasloužili 
diplom a sladkou odměnu. Hlavně jsme si 
to bezvadně užili a těšíme se na další 
společná setkání. 
Děkujeme paní učitelce Procházkové za 
přípravu a organizaci této vzdělávací 
aktivity.                                           

 

Lyžování v Alpách  
Ve dnech 6.3. – 11.3.2022 odjeli žáci 2. ročníků do  
Rakouska - lyžařském areálu Goldeck  atraktivní oblasti 
u Millstaterského jezera nedaleko města Spittal. 

Tuto možnost jsme nabídli vybraným zájemcům 2. ročníků 
vzhledem k tomu, že se v loňském roce  nemohli zúčastnit 
lyžařského výcvikového kurzu z důvodu uzavření škol. 
Počasí bylo ideální, stejně tak sněhové podmínky, takže se 
celá akce vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných. 

 

Úspěchy v soutěžích  

JA - okresní kolo 

Velká pochvala patří žákyni Juditce Múdre ze sekundy za 3. místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce. 

Recitační soutěž-Valašské Klobouky 

Ve 4. kategorii recitační soutěže získala 1. místo a postup do okresního kola Gabriela Tomášková z kvarty. 
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Kraj pro bezpečný internet 

Hned tři naši žáci postoupili do krajského kola náročné soutěže Kraj pro bezpečný internet – Eduard Orság 
a Adéla Beňová z kvinty, Dominik Rajník ze třídy IT-3. 
 

Výrazné úspěchy našich studentů v dějepisných soutěžích   

Pochvalu ředitelky školy Mgr. Libuše Pavelkové si zasloužili svými výkony 
v dějepisných soutěžích studenti GJP a SOŠ Slavičín. A kteří to byli 
a v jakých soutěžích změřili své síly s ostatními účastníky? Tereza 
Lysáčková postoupila z 1. místa Středoškolské odborné činnosti se svou 
prací z oboru historie „Ten, který doletěl“, v níž zpracovala osudy rodáka 
z Brumova-Bylnice letce RAF p. Františka Louckého a svou práci bude 
obhajovat v krajském kole v Uherském Brodě. Pěkné 8. místo z 21 
soutěžících obsadil Ondřej Kailer v Dějepisné olympiádě II. kategorie, kde 
prokazoval své vědomosti ze života Středoevropské šlechty na pozadí 
dějinných událostí v letech 1648-1948. Krásné 3. místo vybojoval tým ve 

složení Ondřej Kailer, Radek Miklas 
a Martin Vaněk ve 30. ročníku 
Dějepisné soutěže studentů gymnázií 
ČR a SR a automatický postup do 
mezinárodního kola, které se 
uskuteční 24. listopadu 2022 v Chebu. Letos se soutěžilo ve znalostech 
druhé světové války na evropských bojištích 1939 - 1945 a v krajském 
kole se utkalo 11 týmů. Záštitu nad krajským kolem ve Zlíně převzala Ing. 
Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D., radní pro kulturu a školství. Celkově se do 
soutěže zapojilo 327 gymnázií ČR a SR. Naši studenti prokázali skvělé 
znalosti a týmového ducha a navázali tak na své předchůdce, jimž se také 
podařilo úspěšně reprezentovat naši školu. Studentům gratulujeme, 
děkujeme za skvělou přípravu a přejeme hodně úspěchů v dalších 
kolech! 

Za předmětovou komisi Člověk a společnost Mgr. Marie Hrabinová  

 

Zeměpisná olympiáda 

Velká gratulace Ondrovi Kailerovi k 2. místu v okresním kole Zeměpisné olympiády. Tímto umístěním 
potvrdil medailové ambice minulých ročníků. 
 

Krajské kolo Biologické olympiády 

Michal Kailer (sexta) se 8. dubna stal úspěšným řešitelem  krajského kola Biologické olympiády kategorie B, 
obsadil 3. místo. 
 

Okresní kolo FO kategorie G 

V okresním kole Archimediády získali Vojtěch Pinďák 1. místo a Filip Šuráň 2. místo. Oběma našim 
nejmladším účastníkům fyzikální olympiády ze sekundy blahopřejeme. 

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a jejich učitelům za přípravu na soutěže. 
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Duben 
 

Dne 4. 4. 2022 se žáci primy a tercie zúčastnili projektového dne 
v místní knihovně. Akce měla název "Vohákni si knihu". Pro žáky byla 
nejdříve připravena prezentace o životě a díle Jana Ámose 
Komenského a prohlídka knihovny. Poté si žáci zvolili svůj oblíbený 
žánr knihy, knihu si vyhledali a zjistili si základní informace o díle. 
Nakonec žáci knihu vyfotili a pracovali s vybranými počítačovými 
programy na úpravě obalu knihy - "vohákli si knihu" dle vlastní 

fantazie. Tímto způsobem jsme rovněž využili digitální technologie 
a žáci si procvičili digitální gramotnost. Z výsledných prací proběhne 
soutěž o nejlepší "voháklou knihu". 

Dne 13. 4. 2022 byla pro žáky primy uspořádána akce 
v nízkoprahovém zařízení  ve Slavičíně. Žáci zde strávili pohodové 
dopoledne plné zábavy. Lektorky si připravily zajímavé aktivity pro 
žáky, které měly přispět k lepšímu poznání svých spolužáků 
a upevnění vztahů v kolektivu. Program se moc líbil a žáci si užili 
příjemně strávené dopoledne. 

 

Ukliďme svoje město  
Žáci primy – kvarty a žáci tříd AEI-1 a  EIO-2 se 
v době přijímacích zkoušek zapojili se svými 
učiteli do akce Ukliďme svoje město. Uklízeli 
nejenom okolí školy, ale vydali se i do jeho 
přilehlých částí. 

     

 

     Poznávání firemního prostředí  
V úterý 5. dubna 2022 se uskutečnila exkurze žáků 
prvního a druhého ročníku oboru Mechanik seřizovač 
a druhého ročníku Informační technologie do firmy NTS 
Prometal Machining, s.r.o, 
ve Slavičíně, Hrádku na 
Vlárské dráze. 

Exkurze byla zaměřena na 
technologii obrábění dílců na CNC strojích, automatizaci výroby, dělení 
a tváření plechů, kontrolu a měření a na montážní práce. Žáci měli možnost 
doplnit si znalosti v oblasti strojírenství a zároveň  vidět, jak to chodí 
v opravdové firmě.  

Dne 7.4. 2022 Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zorganizovala pro 
skupinu vybraných studentů sexty, septimy  a třídy G-2 exkurzi do společnosti 
Zálesí Luhačovice, kde si vyslechli zajímavou prezentaci o této firmě a také 
měli možnost navštívit všechny provozy. 
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Jednotné přijímací zkoušky letos  proběhly opět ve dvou dubnových termínech.  

Celkem bylo podáno v obou kolech 81 přihlášek na čtyřleté gymnázium,  o které byl v letošním roce 

mimořádný zájem oproti minulým letům, 45 přihlášek na osmileté gymnázium z 10 okolních  škol, 27 

přihlášek do oboru informační technologie, 13 do oboru mechanik –seřizovač, 20 pro podnikání, 

další přihlášky směřovaly do jednotlivých učebních oborů, kde se přijímací zkoušky nekonají. 

I v příštím školním roce  otvíráme šest tříd, z toho pět tříd pro žáky maturitních oborů (čtyřleté 

a osmileté gymnázium, informační technologie, mechanik-seřizovač, podnikání) a jednu 

tříoborovou třídu pro žáky učňovských oborů (instalatér, elektrikář a mechanik opravář motorových 

vozidel). V letošním přijímacím řízení byli ke studiu pro příští školní rok přijati také dva ukrajinští žáci, 

jeden do oboru IT a jeden na čtyřleté gymnázium. 

 

Přejeme všem žákům maturitních ročníků hodně štěstí, pevné nervy a šťastnou volbu  při 

losování témat u maturitních i závěrečných zkoušek!! 

 

Květen 
 

ERASMUS+ 
Na přelomu dubna a května strávilo 10 žáků oboru mechanik-seřizovač třítýdenní odbornou stáž v rámci 
projektu Erasmus+ v rakouské partnerské škole ve Wolfsbergu. Projekt probíhá už od roku 2019, na delší 
dobu byl přerušen šířením Covid-19, a tak jsme mohli všechny mobility dokončit až v letošním roce. Žáci měli 

možnost poznat nejenom krásy Korutan, kde město 
Wolfsberg leží, ale především si rozšířili odborné znalosti, 
pracovali na společných projektech s rakouskými studenty, 
v dílnách na CNC strojích si zkusili 
programování. Díky řediteli školy 
panu  Norbertu Aichholzerovi 
a jeho  kontaktům byli naši žáci 
přijati  starostou města a mohli 
navštívit také místní výrobní 
podniky. Velké poděkování patří 
Mgr. Marii Ťulpové, která  projekt 

zaměřený na moderní trendy ve strojírenství po celou dobu koordinovala, panu 
Davidu Fojtíkovi, vedoucímu učiteli OV a Paní Daně Ondruškové, kteří se vystřídali 
během tří týdnů v pedagogickém doprovodu žáků. 
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      Office Aréna 2022  
Dne 10. 5. 2022 se uskutečnilo finále soutěže 
Office Aréna 2022 v budově Microsoft ČR v Praze. 
Jako obvykle nebylo rozhodování vůbec snadné. 
Všechny práce byly vyrovnané a výkony 
přednášejících vynikající. Nás těší, že po dlouhém 
rozhodování se v kategorii A na 4. místě umístil 
František Maryáš, žák tercie. Moc děkujeme za 
reprezentaci školy. 

 

Ve fyzikální olympiádě GJP navazuje na úspěchy z minulých let  
Přibližně před rokem jsem ve Slavičínském zpravodaji psal děkovný článek Janu 
Červeňanovi, který naši školu po celé své gymnaziální studium vynikajícím způsobem 
reprezentoval ve fyzikální olympiádě. Honza se opakovaně dostával do celostátního 
kola elitní kategorie A, určené především studentům maturitních ročníků. 
Pravidelně se umísťoval na prvním či druhém místě v krajském kole ve své věkové 
kategorii. Domnívám se, že z celorepublikového hlediska to byly úspěchy pro malé 
„venkovské“ gymnázium naprosto unikátní. Mám radost, že na jeho úspěchy už 
pravidelně navazuje i jeho bratr Jakub. Kuba letos zvítězil v krajském kole v kategorii 
C, která je určená pro studenty druhého ročníku středoškolského studia.  
Poděkování patří rovněž Kristýně a Veronice Bělušovým. Kristýna byla v krajském 
kole kategorie C čtvrtá, Veronika v silné konkurenci kategorie D desátá, přičemž obě 
byly úspěšnými řešitelkami s vysokým bodovým ohodnocením. Děkuji dále Vanesse Jordánové za 5. místo 
v okresním kole kategorie E s postupem do krajského kola a připomínám i 1. místo Vojty Pinďáka a 2. místo 
Filipa Šuráně v okresním kole nejmladší kategorie G. 

Fyzika v dnešní postcovidové době určitě nepatří k oblíbeným předmětům, její studium je velmi náročné. 
Fyzikální olympiáda patří k nejprestižnějším vědomostním soutěžím s dlouholetou tradicí a s pečlivě 
vybudovanou strukturou soutěže, která je vysoce hodnocena i mimo fyzikální komunitu. Všem výše 
jmenovaným studentům proto děkuji za reprezentaci školy. 

                                                                                           Ivo Rohlena, vyučující fyziky 

Krajské kolo AJ  
Denis Juřička (tercie) získal 2. místo v krajském kole AJ, která se konala  v Rožnově pod Radhoštěm. Moc 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
 

Majáles 2022    
Letošní studentská slavnost se nesla v duchu filmových 
scének a nápaditých filmových kostýmů, parádní muziky 
i zpěvů v podání školní kapely a hostů z Luhačovic. Celá akce 

se vydařila nad očekávání 
a bylo zřejmé, že se studenti 
po delší covidové odmlce 
chtějí společně bavit, tančit 
a zpívat, prostě si užívat 
studentského života. Diváci 
mohli vidět postavy šmoulů, 
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pirátů z Karibiku, Harryho Pottera až po muže v černém. Hlavní cenu - filmového "Oscara" mohla získat však 
jen jedna třída. Letos to byli žáci sexty, kteří si cenu určitě zasloužili, protože dali svému vystoupení navíc 
jakési "potterovské kouzlo". Letošní Majáles je za námi a budeme se společně těšit na ten příští!!! 
 

Slavnostní ukončení studia maturantů oktávy a G-4   
Dne 23. 5. 2022 bylo předáno maturitní vysvědčení letošním maturantům tříd oktávy a G-4. Slavnostního 
setkání v obřadní síni MěÚ Slavičín se kromě starosty města pana Tomáše Chmely, ředitelky školy 
a zástupkyně gymnázia, třídních učitelů paní Viery Mikovčíkové a pana Pavla Mikulčíka zúčastnili také rodiče 
a nejbližší příbuzní. Slavnostní přípitek nakonec pronesla k maturantům místostarostka města paní Monika 
Hubíková. 

 

 

 

 

 

 

Červen 
 

Ocenění žáků Zlínského kraje 2022  
Lukáš Fojtík, žák 3. ročníku oboru mechanik seřizovač, byl 
oceněn společně s dalšími 11 žáky z různých škol 
hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem za 
mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Slavnostní 
setkání se uskutečnilo dne 2. 6. 2022 v Baťově vile ve Zlíně 
za přítomnosti paní Mgr. Zuzany Fišerové, radní 
zodpovědné za kulturu a školství a dalších představitelů 
kraje. Lukáš byl oceněn za nedávnou účast v soutěži 
o mistra ČR v CNC frézování, kam se po několikaměsíční 
přípravě a tréninku  úspěšně probojoval kvalifikací až do finále, kde nakonec v těžké konkurenci obsadil 4. 
místo. 
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    Vedeme žáky k finanční gramotnosti  
V rámci osvětového projektu konaného pod záštitou České 
bankovní asociace "Bankéři do škol" se na Gymnáziu Jana 
Pivečky  konal dne 1. 6. pro třídu kvarta workshop na téma 
„Finanční gramotnost a kyberbezpečnost“. Žáci se díky skvělé 
prezentaci paní Mgr. Struhařové dozvěděli praktické 
a nezbytné informace pro život z oblasti osobních financí stejně 
jako o nástrahách, které číhají v kyberprostoru a jak jim 
předcházet. 

 

Příběhy našich sousedů – Luhačovicko  
„Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti.“     —  Miroslav 
Ivanov 

V letošním školním roce se Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně zúčastnilo projektu Příběhy našich sousedů 
organizovaného neziskovou organizací Post Bellum. 

Do projektu se zapojili vybraní žáci z tercie (Štěpán Múdrý, Tomáš Ovčáček, Pavel Poláček) a kvarty (Amálie 
Smolková, Gabriela Tomášková, Vanessa Jordánová, Lucie Mikulčíková). Na několik měsíců se stali 
dokumentaristy a snažili se co nejlépe zaznamenat a podělit se o příběhy jejich pamětníka. 

Protože článek píši z pohledu studenta, který měl tu možnost a štěstí se projektu účastnit, chtěl bych zde 
popsat, co mi tato 6měsíční práce přinesla.  

Natáčení s pamětníkem bylo pro mě nesmírně zajímavé, slyšel jsem nespočet pozoruhodných a naučných 
příběhů. Tyto příběhy mi umožnily lépe porozumět událostem, které se v letech okupace naší vlasti staly. 
Naučil jsem se také pracovat v mnoha editorských programech, ale hlavně, my tři jsme dokázali pracovat 
jako tým i přes vzniklé komplikace naši práci dotáhnout k úplnému konci. Velké díky patří paní učitelce Marii 
Hrabinové a Vieře Mikovčíkové, koordinátorce Barboře Čandové a v neposlední řadě bych chtěl moc a moc 
poděkovat našim skvělým pamětníkům, panu Jaroslavu Šomanovi a paní Martě Janotové. 

Krátce o panu Šomanovi: rodák z Mirošova u Valašských Klobouk. V rodném Mirošově jeho rodina vlastnila 
hospodu a hospodářství. Je pamětníkem srpnové invaze v roce 1968 ve Valašských Kloboukách. 

Holky z kvarty si vybraly pamětnici Martu Janotovou – zdravotní sestru z obce Hostětín, která dlouhá léta 
pracovala ve Slavičíně. Její tatínek byl za druhé světové války starostou Hostětína. 

Závěrečná prezentace se všem týmům moc povedla a skvěle zakončila naši půlroční práci. Moc děkujeme 
městu Slavičín za podporu v tomto skvělém projektu. 

 

Štěpán Múdrý, tercie 

Více na: https://www.pribehynasichsousedu.cz › luhacovicko 
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Návštěva zástupců americké ambasády  
Dne 13. 6. navštívil naši školu tiskový atašé americké ambasády pan Griffin Rozzel, který besedoval se 
studenty o životě v diplomatických službách, které strávil v různých zemích. Byla to zajímavá diskuze, během 
které mohli studenti klást libovolné  dotazy  a současně si také procvičit angličtinu. 

 

Expedice do Rumunska  
V pondělí 30.6.2022 pozdě večer se započala naše 
školní expedice do Rumunska. Pod vedením 
školního dobrodruha, pana učitele Šuráně, se deset 
našich odvážných studentů připojilo k žákům 
z Gymázia Zlín - Lesní čtvrť, aby zažilo nevšední výlet 
do této balkánské země. Hranice Rumunska jsme 
překročili u Aradu a odsud pokračovali směr 
Retezat, jihokarpatské pohoří a zároveň nejstarší 
rumunský národní park, jehož historie sahá až 
k roku 1935. Po opuštění autobusu jsme začali 
prudce stoupat, abychom se dostali na hřeben. Při 
výstupu nám téměř celý čas neúnavně pršelo, a s 20ti kilogramovým batohem na zádech to nebyl žádný med, 
ale odměny se nám dostalo nejprve spatřením několika mloků skvrnitých, následně i nádhernými výjevy 
horské krajiny. Po postavení tábořiště jsme se potkali i s rumunskými bači a jejich stádem ovcí a pasteveckých 
psů. Další den jsme se vydali na dlouhou hřebenovou túru, při které jsme narazili i na stopy medvěda, naživo 
jsme jej ale bohužel neviděli. Nejvyšším zdolaným vrcholem byla Custura s 2 457 metry. Utábořili jsme se na 
překrásném místě u horských jezírek plných čolků, kde jsme přečkali i další den. Následně nás cesta zavedla 
k ledovcovému jezeru Bucura nacházejícímu se výšce přes 2 000 metrů. Odtud jsme po postavení stanů 
podnikli výšlap na vrchol Peleaga, která je s 2 509 metry nejvyšším v tomto pohoří. V tábořišti jsme také 
pozorovali sviště, a kamzík na sebe nenechal dlouho čekat. To už byl ale poslední den, kdy jsme od jezera 
zamířili přes vrchol Retezat s 2 482 metry směrem dolů, a údolím horského potůčku jsme se po zdlouhavém 
sestupu dostali až do horského střediska Râușor, kde jsme vysílení padli před autobus, který už na nás čekal. 
Poslední zastávkou cesty se stalo město Timișoara, u nás známé pod maďarským názvem Temešvár. Po 
krátké procházce tímto svérázným městem, kde se snoubí historie s modernou a rumunské s maďarským, 
jsme již vyrazili k domovu. Tak se skončila naše slavná výprava. Co říci závěrem? Snad jen “Trăiască 
România!”, “Ať žije Rumunsko!”, země krásných hor, úchvatné přírody a dechberoucí historie. 

 

Za účastníky Ondřej Kailer, Septima 
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Červen se nesl také ve znamení výjezdů mnoha tříd na kurzy – cyklistický, vodácký, turistický, poznávací v 
Praze včetně zahraničních výjezdů na Slovensko nebo do Vídně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma ve škole a škola ve firmě 
Na závěr školního roku 2021/2022 se v pondělí 27. června 2022 

uskutečnilo v budově SOŠ setkání zástupců firem a školy SOŠ. Záštitu 

nad akcí převzala členka Rady Zlínského kraje pro kulturu a školství Ing. 

Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. 

Setkání se účastnili zástupci vedení školy, odborní učitelé SOŠ, 
zástupce Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, starosta Města 
Slavičín a zástupci firem Agrol, s.r.o. Slavičín, Cebes, a.s. Brumov-Bylnice; ELMO, a.s. Zlín; Frykaso, s.r.o.; Groz-
Beckert Czech, s.r.o.; Laurus, s.r.o. Slavičín; SumiRiko AVS Czech s.r.o.; SV Slavičín, s.r.o.; TVD-Technická 
výroba, a.s. Rokytnice; Zeveta Bojkovice, a.s.. 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych moc poděkovat všem svým kolegům za celoroční pedagogickou práci a popřát jim zasloužené 
a ničím nerušené prázdniny, odpočinek a načerpání nové energie do další pedagogické práce, která je čím 
dál náročnější.  

Krásné prázdniny „provoněné“ sluncem přeji také všem studentům,  plno zážitků z cest, nová přátelství, 
načerpání zkušeností, sportovních aktivit, hudebních festivalů, relax s kamarády u vody nebo příjemně 
stráveně chvíle se svými nejbližšími. Hlavně ať se všichni opět sejdeme ve zdraví. 

 

     Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy 

 

 

 


