Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Zpravodaj leden 2015
Den otevřených dveří v budovách gymnázia a soš
11. února 2015 od 8.00 do 17.00 hodin
GYMNÁZIUM:
osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd
čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd
(profilace na přírodovědné předměty a informatiku, profilace v jazycích s
možností přípravy na státní jazykové zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, L)
SOŠ:
maturitní obory - mechanik seřizovač pro žáky 9. tříd
podnikání – nástavbové studium pro vyučené
učební obory – obráběč kovů, instalatér, elektrikář, kuchař-číšník,
automechanik

Tělesná výchova dívek v prvním ročníku na
gymnáziu od září s rozšířenou výukou
3 hodin týdně na VOLEJBAL.
Pečujeme o vzdělávání – kvartáni patří mezi 10% nejlepších kvart v ČR
Naše škola pravidelně pečuje o výsledky žáků ve
vzdělávání. Několikrát se zapojila do různých
projektů společnosti SCIO a za tuto péči věnovanou
hodnocení vlastní výchovně vzdělávací činnosti
obdržela značku „Pečujeme o vzdělávání“. Pro školu
to neznamená jen obdržení certifikátu, ale také přehled
souhrnných zpráv s výsledky testování i individuální
zprávy pro jednotlivé žáky a jejich zákonné zástupce.
V letošním školním roce jsme obdrželi závěrečnou
zprávu s meziročním porovnáním výsledků žáků kvarty, kteří prošli testováním
každoročně od primy 2011/2012 až do kvarty 2014/2015. Jedná se o projekt
KEA (Komplexní evaluační analýza), který umožňuje průběžně sledovat
výsledky výuky po dobu tří let, kdy projdou stejní žáci jednou za rok vybraným
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testováním z JČ,M, OSP. Je potěšitelné, že v hodnocení od primy zůstávají
výsledky školy špičkové a naše škola patřila mezi 10 % nejúspěšnějších škol
v testování, kterého se zúčastnili žáci stejných ročníků ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií v celé ČR. Z jednotlivých analytických částí zprávy
vyplývá, že většina žáků se v průběhu studia výrazně zlepšila nebo zlepšila.
V jejich přidané hodnotě v rámci zúčastněných tříd bylo v testování OSP horších
91 % tříd, v M 90 % a v JČ 83% horších tříd. Studijní potenciál žáků je tedy velmi
dobře využíván a učitelé s ním dobře zacházejí.

Škola otevírá nový maturitního oboru
18-20-M/01 Informační technologie
Žáci se naučí navrhovat a sestavovat počítače a
udržovat je v provozu, vybírat, instalovat,
konfigurovat a spravovat operační systémy a další
programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a
chránit je před zničením, podporovat uživatele při
práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a
konfigurovat počítačové sítě a administrovat je,
spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.
Ve Slavičíně pořádáme přípravné kurzy k přijímačkám
Škola nabízí zdarma přípravné kurzy v budově gymnázia pro žáky, kteří budou
absolvovat přijímací zkoušky na naší škole v oborech gymnázium, mechatronik,
informační technologie. Žák 9. třídy se písemně přihlásí na adresu:
gyslav@gjpslavicin.cz, a to do 20 1. 2015, uvede telefonní kontakt. Po té mu
budou odeslány na jeho e-mail další pokyny. Škola vychází vstříc zájmu uchazečů
o studium pro školní rok 2015-2016 v komplexně zrekonstruovaných budovách
školy, která těmito investicemi také zabezpečila vybavení nejmodernějšími
technologiemi v odborných učebnách jak na gymnáziu tak na SOŠ. Bližší
informace podá vedení školy na t.č. 604453954.
Zmodernizovaná TV hala v areálu SOŠ k pronájmu veřejnosti za 300 Kč/h
Škola nabízí k pronájmu v nově
zrekonstruovaném areálu SOŠ pro
veřejnost, firmy, sportovní kluby halu
tělesné výchovy.
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Slavnostní akce na slavičínské škole
Za
účasti
hejtmana
Zlínského kraje MVDr.
Stanislava
Mišáka,
radního pro školství
PaedDr. Petra Navrátila,
majitelů firem z regionu
slavičínska-valašsko
kloboucka,
ředitelů
regionálních základních
škol proběhla 17.12. 2014
na
Gymnáziu
Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín
prohlídka
nově
zrekonstruovaného areálu budov školy. Symbolicky těmito investicemi
připomínáme 50 let středoškolského vzdělávání ve Slavičíně, neboť 1.9. 1964
vznikla střední škola u Vlárských strojíren. Rekonstrukcí jsme získali moderní
technologie, vybavení a učebny pro výuku přírodovědných předmětů na
gymnáziu, technických a odborných předmětů odborné školy. Při této příležitosti
hejtman Zlínského kraje poblahopřál vítězi celostátní soutěže v programování
strojů CNC FANUC Adamu Fojtů a Jakubu Šebákovi, kteří tento rok zvítězili na
soutěži pořádané na Brněnském veletrhu Svazem strojírenské technologie.
Moderně vybavený a zrekonstruovaný areál školy bude mít všechny předpoklady
k tomu, aby nabídl uchazečům devátých tříd nový atraktivní maturitní obor
Informační technologie.
Olympiáda
Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy v Internetové matematické
olympiádě, kde bojovali v celostátním kole proti 150 školám. Na vítězství sice
náš tým nedosáhl, ale snaha a získané zkušenosti stály za to. Jedná se o tyto
studenty: Štěpán Trčka (G4), Jakub Juračka (G4), Zuzana Mudráková (G4),
Gabriela Presová (Ok), Daniel Jurča (G3) a David Trčka (G2).
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Taneční

Prodlouženým kurzem taneční zakončili studenti prvních ročníků 19.12. 2015
v sále Sokolovny podzimní kurzy tanečních za účasti téměř 300 hostů.
Předvánoční Vídeň
Dne 18.12.2014 se třídy septima a G-3 společně s dobrovolníky z mladších
ročníků zúčastnili vánočního
zájezdu do Vídně. Zde jsme
kromě kouzelných vánočních
trhů měli možnost navštívit i
přírodovědecké nebo
uměleckohistorické muzeum a
řadu dalších celosvětově
známých památek. Oproti
minulému roku nám letos přálo i
počasí. Mohli jsme tedy
nerušeně vychutnávat vánoční
atmosfér, řada z nás i se
špičkovým punčem v ruce. Celý
den proběhl bez sebemenší komplikace a nám zůstaly překrásné
vzpomínky.
Veronika Janštová, septima
Škola je Autorizovaná osoba
Naše škola nabízí veřejnosti, firmám možnost jako autorizovaná osoba získat
dílčí i úplné kvalifikace č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání:
v oboru Obráběč kovů
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
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-

Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů

v oboru Elektrikář
Montér elektrických instalací
Montér elektrických sítí
Montér elektrických rozvaděčů
Montér slaboproudých zařízení
Montér hromosvodů
Nabídka prací pro veřejnost útvaru SOŠ od měsíce listopadu

Strojírenství-výroba strojírenských výrobků z kovů a jiných technických
materiálů, CNC obrábění

Instalatérství-rozvody vody a topení a jejich opravy,

Elektrikářství -zhotovení elektro rozvodů a jejich opravy.

Automechanici-běžné opravy osobních vozů, malých dodávkových
automobilů, příprava na technické prohlídky, přezouvání pneu.

Kuchař-číšník realizace rautů, obsluhy při společenských akcích
Je nutné předem domluvit osobně nebo telefonicky (t.č. 731636995) druh práce
a rozsah u Bc. Františka Many, vedoucího učitele OV.
GJP a SOŠ Slavičín a SPŠOA Uherský Brod ve spolupráci s Activeguide
travel agency
POŘÁDAJÍ

ČTYŘDENNÍ LYŽOVÁNÍ
Místo : Východní Tyrolsko, okolí města Lienz, u italských hranic. Střediska se
rozkládají na svazích největšího rakouského pohoří Vysoké Taury v blízkosti
nejvyšší hory Rakouska - Grossglockner (3798 m).
Další aktivity

Žáci třídy G-3 uspořádali dne 5.12.2014 mikulášskou nadílku pro děti
okolních MŠ i žáky Gymnázia Jana Pivečky.

V rámci minimálního preventivního programu se žáci nižšího stupně
víceletého gymnázia zapojili dne 8.12. do interaktivního programu
organizovaného na škole pracovnicemi R-ega.
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V Zlínském okresním přeboru škol v šachu, který se konal 11.12.2014
v Malenovicích, v kategorii 6.-9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
se umístil tým gymnázia ve složení Hubert Plášek, Tobiáš Drápala, Vladimír
Hubík, Jonáš Plášek na 3. místě.

Žáci Dramatického kroužku připravili během prosince pro žáky okolních
MŠ divadelní pásmo pod vedením Mgr. Černíčkové.

V měsíci prosinci pokračovalo vzdělávání žáků 8. a 9. roč. okolních ZŠ
v rámci projektu Centrum vzdělávání ZŠ-SŠ.
Projektová činnost
V rámci realizace projektu ICT nás baví, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015, se
uskutečnil seminář zaměřený na práci s interaktivní tabulí a proběhla první
setkání s mentorem, která jsou náplní klíčové aktivity Podpora pedagogů při
integraci ICT prostřednictvím mentoringu. Pedagogům zapojeným do projektu
byly zakoupeny dotykové notebooky, které budou využívat ve výuce. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Nabídka prací pro veřejnost útvaru SOŠ
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automobilů, příprava na technické
prohlídky, přezouvání pneu.

Kuchař-číšník realizace rautů, obsluhy při společenských akcích
Je nutné předem domluvit osobně nebo telefonicky (t.č. 731636995) druh práce
a rozsah u Bc. Františka Many, vedoucího učitele OV.
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