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GYMNÁZIUM SLAVÍ  30 LET OD SVÉHO  ZALOŽENÍ 
Od září letošního školního roku realizujeme aktivity, které se nesou v duchu oslav založení gymnázia: 

 Zářijová vernisáž obrazů Jiřího Ročáka ve vestibulu školy 

 Projektové dny – Evropský den jazyků, Halloween v rámci DOD 

 Stužkovací ples maturantů 

 Vydání studentských novin – Pivečkova měsíčního věštce 

 Instalace lavičky Jana Pivečky v areálu školy (autor návrhu MgA. Zdeněk Kutra) – finančně podpořeno z 
participativního rozpočtu města Slavičín  

 Vernisáž prací žáků v prostorách školy a slavnostní koncert pro rodiče, přátele gymnázia a pozvané hosty dne 
8. 12. 2022 v aule školy 

 Elektronický almanach – Tak šel čas… 
 

Další aktivity  plánujeme v druhé polovině školního roku se závěrečnou květnovou slavností studentů Majáles 2023. 
Veškeré aktivity školy lze sledovat také na www.gjpsosslavicin.cz, facebooku a instagramu školy: @gjpsos 

 

AKTIVITY ŠKOLY ZÁŘÍ–PROSINEC 2022 

 

Září 
 

Školní rok 2022 – 2023 byl zahájen ve znamení příprav na oslavy 30. výročí vzniku gymnaziálního vzdělávání ve 
Slavičíně slavnostní vernisáží výstavy obrazů pana Jiřího Ročáka pod názvem Krajina Bílých Karpat, která je 
zpřístupněna veřejnosti ve vestibulu školy až do 30. září 2022. 

 

www.gjpsosslavicin.cz 
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 Adaptační pobyty žáků 1. ročníků 
Ve dnech 5. – 6. 9. 2022 vyrazili na jelenovskou žáci třídy G-1, v dalším termínu 
od 8. - 9. 9. se uskutečnil ve stejném prostředí seznamovací pobyt třídy primy a 
současně adaptační pobyt žáků tříd AEI-1 a MS-1 a IT-1 v rekreačním středisku 
Královec ve Valašských Kloboukách. Během krátké doby žáci absolvovali řadu 
aktivit zaměřených zejména na navázání přátelských vztahů, stmelení třídního 
kolektivu a vytvoření důvěry nejen mezi spolužáky, ale i mezi žáky a třídním 
učitelem. K tomu jim pomohli přítomní lektoři z nízkoprahového zařízení KamPak 
a školní psycholog. Na základě společných zážitků nyní mohou žáci dále utvářet 
zdravé vzájemné vztahy a procházet studiem s vědomím, že na to nejsou sami. 

 

 

 

Poznávací zájezd studentů do Francie 

Ve dnech 3.-8. 9. 2022 se vybraní studenti z 
vyššího gymnázia zúčastnili poznávacího 
zájezdu do Francie. Během našeho putování 
jsme navštívili celkem tři krásné a zajímavé 
evropské země. V hlavním městě 
Lichtenštejnska Vaduzu jsme si udělali 
vycházku k hradu vysoko nad městem, kde sídlí 
knížecí rodina. Ve Francii jsme pobývali v 
půvabném horském městečku Chatel, které je 
ve výšce cca 1500 m nad mořem a odtud jsme 
podnikali pěší túry a výlety do okolí. 
V Chamonix jsme se lanovkou dostali až 
do výše 2500 m nad mořem a protože počasí 
nám přálo, tak se nám naskytl úžasný výhled na 
nejvyšší horu Evropy Mont Blanc. Také jsme 
podnikli výlet do švýcarské Ženevy, kde jsme 
obdivovali jezero s jeho slavným vodotryskem. 
Měli jsme možnost ochutnat francouzskou 
kuchyni a přivezli jsme si nejenom skvělé zážitky, ale také výborné sýry, salámy a jiné speciality. 
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     Skills Czech Republic 

Dne 2. 9. 2022 proběhl kvalifikační rozhovor o letošního mistra republiky v CNC 
frézování v DMG MORI v Brně. Škola se opět do této soutěže zapojila a tentokrát ji  
reprezentuje žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač Martin Talaš.  
Do letošního ročníku se přihlásilo 17 účastníků, kteří zpracovávali dílec podle 
mezinárodní zadávací dokumentace WorldSkills. Úkolem bylo navrhnout technologický 
postup, zvolit vhodné nástroje, dílec naprogramovat, připravit stroj a danou součástku 
vyrobit podle přesných pokynů organizátora. Odborná komise po konzultaci a 
přeměření dílce vybere 5 nejlepších žáků, kteří následně postoupí do celostátní soutěže 
Skills Czech Republic. Velké poděkování patří firmě PGI Morava, která nám poskytla 
prostory, čas a odbornou konzultaci při výrobě frézovaného dílce. 

 

Evropský den jazyků 

Velké poděkování patří všem, kteří se obětavě zapojili do příprav a uskutečnění Evropského dne jazyků na 
naší škole, který se uskutečnil dne 30.9.2022 a měl letos připomenout slavné vědecké osobnosti a jejich 
vynálezy.   

Velký úspěch našich mladých strojařů na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně 

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskutečnila soutěž mladých strojařů v programování CNC 
obráběcích strojů. Naši školu reprezentovalo šest žáků 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. 

Žáci soutěžili ve dvou řídících systémech. V systému FANUC soutěžil 
Martin Talaš. V systému HEIDENHAIN Lukáš Fojtík, Tomáš Horalík, 
Michal Petráš, Václav Urbaník a Pavel Novák. Oba řídící systémy naši 
žáci ovládli!    

FANUC  1. místo - Martin Talaš   

HEIDENHAIN 1. místo - Lukáš Fojtík, 2. místo Tomáš Horalík 

Soutěžícím gratulujeme a moc děkujeme nejenom za reprezentaci 
školy, ale i celého Zlínského kraje. Slavnostní předávání cen 
proběhne v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze. 

 

Poznávací zájezd studentů do Budapešti 
Dne 27.9.2022 se třídy Sp a G3 zúčastnily společensko-historické exkurze do Budapešti. Dopolední program se 
odehrával ve středověkém Budíně, kde studenti zhlédli památky spojené s uherskými králi. Odpoledne se studenti 
přesunuli na druhý břeh Dunaje do novodobé Pešti. Tady měli možnost zhlédnout panteon hrdinů, budovu parlamentu 
a chrám sv. Štěpána. Celodenní exkurze přinesla studentům nové poznatky o tomto krásném historickém městě.   
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Učíme žáky finanční gramotnost 
Ve třídě tercii je náplní výuky také finanční 
gramotnost. O tom, jak jsou znalosti a 
povědomí o této oblasti důležité, se žáci 
dozvěděli na workshopu, který organizuje 
Česká bankovní asociace. Témata, o kterých 
se žáci s lektorkou, paní Struhařovou, bavili, 
byla hodnota peněz v době zvyšující se 
inflace, rizika půjček, spoření, ale také 

kyberbezpečnost.   

 

 

 

Říjen 
 

     Nohejbalový turnaj 
Dne 6.10. 2022 proběhl již 18. ročník tradičního turnaje 
v nohejbale, kterého se zúčastnily školy ze Slavičína jak 
v kategorii ZŠ, tak v kategorii SŠ. V obou dvou kategoriích 
zvítězili studenti z Gymnázia Jana Pivečky. Turnaj proběhl 
v přátelské atmosféře. 

 

      

Suit up day 

Dne 13.10. 2022 proběhla v naší škole akce pod 
názvem „Suit up day“, tentokrát žáci přišli ve 
společenském oblečení a měli i možnost si během 
přestávky zatančit společenské tance. 
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Částečné zatmění Slunce v podání žáků 

GJP a SOŠ Slavičín 
V úterý 25. 10. 2022 bylo možné zhlédnout v areálu školy GJP 
Slavičín průběh částečného zatmění Slunce. Pozorování proběhlo 
za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších zájemců z řad 
veřejnosti. Žáci pomocí astronomické techniky pozorovali 
a fotografovali tento úkaz na několika různých stanovištích. Jejich 
snaha byla komplikována silnou proměnlivou oblačností. Přesto 
jsou i na některých snímcích velmi dobře patrné sluneční skvrny. 
Studenti GJP Slavičín v rámci svých pravidelných školních 
astronomických aktivit pozorují a dokumentují obdobné jevy již 
mnoho let. Informace o astronomických aktivitách na GJP najdete 
na www.astrodenik.gjpslavicin.cz. 

 

 

                      

     Cenný kov na mistrovství ČR  

     ve frézování 
Žák 4. ročníku oboru mechanik-seřizovač Martin Talaš z 
GJP a SOŠ Slavičín vybojoval krásné třetí místo na 
mistrovství České republiky v CNC frézování. Příprava 
probíhala několik měsíců a Martin strávil desítky hodin 
školením programování v CAMU a u CNC stroje. Musel 
se vypořádat s výrobou dvou dílců, které programoval v 
programu Solid CAM a následně vyrobil na CNC stroji. 
Mistrovství pořádala společnost Skills Czech Republic a 
zázemí poskytla firma DMG MORI v Brně. Perfektní 

zázemí na přípravu kvalifikačního dílce poskytla firma PGI Morava, které tímto děkujeme. V přípravě na soutěž i během 
mistrovství byl Martinovi  velkým pomocníkem a také oporou vedoucí učitel odborného výcviku pan David Fojtík. 
 

 

Listopad 
 

Logická olympiáda 2022 
Jako každým rokem se studenti gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín účastnili Logické olympiády pořádané Mensou 
ČR. Probojovat se do krajského kola není vůbec snadné, většina postupujících zkouší tuto soutěž opakovaně několik 
let. Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z 
toho v našem kraji 1510 a v kategorii C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 17661 řešitelů, z toho v našem 
kraji 1560.   

Letos se do krajského kola v Kategorii C probojoval Jakub Červeňan (septima).  V krajském kole, které se konalo v 
pátek 4. 11. 2022 na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati Zlíně, se Jakub umístil na 4. místě a stal 
se tak finalistou s postupem do celostátního finále, které proběhne 28. 11. 2022 – Poslanecké sněmovně, Praha 1. 
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Přírodovědný klokan - úspěchy v okresním kole 
Krásné druhé místo v okresním kole kat. Kadet získali se stejným počtem bodů Jan Červenka z kvarty a Vojtěch Pinďák 
z tercie. Za sebou tak nechali dalších 837 soutěžících. V kat. Junior se podařilo vybojovat třetí místo mezi 458 
soutěžícími Filipu Podlouckému z kvinty.  

Všem studentům gratulujeme a děkujeme moc za vzornou reprezentaci naší školy, učitelům děkujeme za náročnou 
přípravu. 

 

Projektový den 
V rámci Dnů otevřených dveří ve dnech 4. – 5. 11. uspořádali žáci školy pod vedením svých učitelů Halloweenskou 
party, která se opravdu vydařila. Příchozí návštěvníci se zastavovali u jednotlivých stanovišť, kde plnili zadané úkoly v 
anglickém jazyce. Všechny fotografie ze zdařilé akce najdete na odkazu ZDE.  

 

Dny otevřených dveří se konaly ve dnech 4. – 5. 11. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stužkování tříd Oktávy a G-4 

Tradiční stužkování tříd oktávy a G-4 proběhlo dne 18.11.2022 za účasti všech rodičů a blízkých. 

 

https://gjpslavicin.rajce.idnes.cz/Halloween_day_na_GJP_Slavicin/
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Finálové kolo XXX. ročníku Dějepisné soutěže studentů  

gymnázií v Chebu                  
Bylo 23. listopadu, když jsme po pečlivých přípravách konečně vyrazili, ve složení Radek Miklas /G2/, Martin Vaněk 
/G3/, Ondřej Kailer /Oktáva/ daleko na západ, až do Chebu, poněvadž právě zde je tradičně pořádáno závěrečné kolo 
Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Setkává se zde 75 nejlepších gymnázií jak z České, tak Slovenské republiky, 
přičemž krajských kol se účastnilo přes 300 škol. Cesta zabrala celý den, nazítří jsme však už byli připraveni na celkem 
4 kola soutěže, zaměřené letos na druhou světovou válku v Evropě. Od obyčejných otázek, ač ne těch nejjednodušších, 
jsme se přesunuli k určování významných osobností na 

fotografiích, poznávání dobových písní, zbraní, míst 
bitev a map. 

 
Na místě jsme se v mezičase mohli setkávat 
i s pozvanými osobnostmi, jako byli bývalý fotbalista 
Antonín Panenka či armádní generál v.v. Jiří Šedivý. 
Některé otázky byly rovněž zadávány prostřednictvím 
nahrávek osobnostmi z České i Slovenské republiky, jako 
jsou např. předseda Senátu Miloš Vystrčil, slovenský 
ministr zahraničí Rastislav Káčer či kosmonauti Vladimír 
Remek a Ivan Bella. 
 
V tomto kontextu prestiže a náročnosti soutěže jsme 
byli vcelku spokojení s 32. místem, kterého jsme dosáhli. 
Ostatně, vraceli jsme se domů s taškami knih, které jsme 
dostali, někteří i s krabicí filmových dokumentů. 

 

Logická olympiáda 2022 – výsledky finále kategorie C – studenti SŠ 
Finále soutěže proběhlo v pondělí 28. listopadu 2022 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou 
předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Z počtu registrovaných soutěžících  94 657 z 3 751 škol náš 
student Jakub Červeňan ze septimy obsadil 25. místo. Moc gratulujeme všem soutěžícím a děkujeme za reprezentaci 
školy v náročných soutěžích. 

 

Prosinec 
 

Dne 8.12. 2022 oslavilo gymnázium třicetiny od svého založení slavnostním koncertem spojeným s vernisáží 
výtvarných prací žáků gymnázia. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit svou účastí, zejména moc děkujeme vedení 
firmy TVD-Technická výroba, a.s. za sponzorský dar gymnáziu ve výši 100 000,- Kč. Součástí oslav je také instalace 
lavičky Jana Pivečky v areálu školy, kterou jsme mohli zrealizovat z participativního rozpočtu města Slavičín. Autorem 
návrhu je MgA. Zdeněk Kutra. Děkujeme městu 
Slavičín za finanční podporu a také firmám, které 
sponzorsky pomohly  s opracováním i úpravou 
materiálu, konkrétně firmě TVD - technická 
výroba, a.s., A G R O L spol. s.r.o., EC-TECH a.s., 
VHB plus s.r.o. Brumov-Bylnice, SM Flex s.r.o., 
Dawex chemical s.r.o.,  Stolárna Chovančík, Služby 
města Slavičín. Moc si této pomoci i podpory 
vážíme. 
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Předvánoční Vídeň 
Dne 13.12. se žáci závěrečných ročníků oktávy a G-4 vydali do předvánoční Vídně, aby „nasáli“ krásnou atmosféru 
probíhajících adventních dní, prošli známou hlavní třídou Maria Hilfe Strasse a ochutnali na místních trzích také horký 
punč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení soutěže mladých 

strojařů na MPO v Praze 
Dne 14.12.2022 proběhlo v prostorách Ministerstva průmyslu 
a obchodu vyhodnocení soutěže mladých strojařů, ve které se 
umístil Martin Talaš, 4. ročník oboru mechanik-seřizovač 
na krásném 2. místě. Vyhodnocení proběhlo za účasti zástupců 
ministerstva a firem Siemens, Heidenhain a Fanuc, pozvaných 
soutěžních týmů a zástupců úspěšných škol. 
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Návštěva europoslankyně na gymnáziu 
Dne 16. 12. proběhlo v aule Gymnázia Jana Pivečky Slavičín setkání studentů 
kvinty, sexty a vybraných seminaristů 3. ročníku s poslankyní Evropského 
parlamentu paní Michaelou Šojdrovou. Ústředním tématem byly současné 
aspekty členství ČR v EU. Pro studenty bylo zajímavé poslechnout si, jaké 
otázky se v Evropském parlamentu momentálně řeší a jak se na utváření 
soudobé Evropy může ČR podílet. 

 

Závěrečné taneční 
Dne 19.12. 2022 se nám podařilo opět uskutečnit v Sokolovně Slavičín závěrečné taneční kurzy pro žáky prvních 
ročníků. Žákům se tance pod vedením tanečního mistra pana Mědílka moc povedly, rodiče byli spokojeni a celá akce 
proběhla ve velmi  příjemném duchu. 
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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.  

 

Termín podání přihlášky ke studiu je nejpozději do 1. 3. 2023 – 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 

 

 

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. V novém 

roce přeji hodně životního optimismu, spokojenost a úspěchy, které nás motivují v dalším rozhodování. 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 
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