
Mezinárodní a národní projekty

Projekt UNIV – Uznávání výsledků neformální vzdělávání a informálního učení v sítích škol
poskytující vzdělávací služby pro dospělé.

Jde o systém celoživotního vzdělávání související s potřebami zaměstnavatelů v krajích a
možnostmi lepšího uplatnění občanů na trhu práce. Od 1. srpna 2007 nabyl účinnosti zákon č.
179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Pro
ty, kteří nedokončili školu nebo chtějí změnit kvalifikaci, vzniká možnost, jak dosáhnout uznání
vzdělání, kterého nabyli v jiném oboru nebo mimo školu (neformálního vzdělání a informálního
učení).

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny naší školou dva programy:

• Zvyšování kvalifikace středního a nižšího managementu kulturních a rekreačních
zařízení

• Zvyšování kvalifikace personálu v oblasti obchodu, služeb a gastronomie", které byly
zařazeny do nabídky vzdělávacích kurzů

V měsíci květnu 2007 proběhlo pilotní ověřování dílčí kvalifikace DK7 – Jednoduchá obsluha
hostů. Škola má pro ověřování dílčích kvalifikací "Jednoduchá obsluha hostů" a "Složitá obsluha
hostů" vyškolené hodnotitele i průvodce.

Podpořené projekty mobility 2007 – Leonardo da Vinci

Poznávání přímořských gastronomických zvyklostí – 16 000 eur

Hlavní poslání tohoto projektu vyplývá už ze samotného názvu - Poznávání přímořských
gastronomických zvyklostí. Žáci oborů Kuchař a Číšník-servírka se zaměří zejména na přípravu
pokrmů z ryb a darů moře, jejich dohotovování u stolu hosta, na krajová jídla a nápoje, úpravu a
podávání exotického ovoce. Žáci poznají gastronomické zvyklosti jižních států a srovnají je s
klasickou českou kuchyní. Cílem je nejen získání dalších profesních zkušeností a zdokonalení se v
cizím jazyce (AJ, NJ, slovinský jazyk), ale také učení se respektovat lidi jiných kultur a
náboženství, seznámení s prostředím, ve kterém žijí, jejich zvyky, obyčeji , vytvoření nových
vztahů, osobních i profesních.

Praxe našich žáků bude probíhat v měsíci září 2007 a 2008 po dobu tří týdnů ve špičkových
hotelích a restauracích slovinských přímořských letovisek, v obou bězích ji absolvuje 5 žáků a
doprovodná osoba. Kvalitní stáže na těchto pracovištích, ubytování a stravování zajistí Srednja
šola Zagorje, Slovinská republika.



 Odborné vzdělávání v evropských knižních institucích – 15 000 eur

Do projektu je zapojena SOŠ Luhačovice jako koordinátor a vysílající organizace a
Wirtschaftskammer Niederösterreich jako partner a organizace přijímací.

Projekt umožní 8 nejlepším žákům 4. roč. knihovnického oboru v rámci 5 týdenního pobytu v
rakouských knižních institucích seznámit se s provozem a organizací těchto firem. Budou tak mít
možnost porovnat systém práce v oblasti knižní kultury u nás a v Evropě. Důležitým faktorem je
zlepšení jazykové i odborné komunikace, schopnosti samostatně se rozhodovat v rámci své
profese. Pobyt značně zvýší znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, umožní
jim seznámit se s nejmodernějšími metodami práce i technickým vybavením. Zvýší se jejich
konkurenceschopnost na trhu práce i v dalším profesním vzdělávání.

Projekt je důležitý, protože žáci v počátečním odborném vzdělávání tak získají schopnost pracovat
v týmu i samostatně rozhodovat, v osobním životě převezmou zodpovědnost sami za sebe. Projekt
se bude realizovat v letech 2007 a 2008 ve dvou rakouských knihkupectvích ve Vídni,
nakladatelství a knihovně v St. Pöltenu. Součástí bude spoluúčast na přípravě a průběhu knižních
festivalů a autorských čtení.

Výsledky této spolupráce budou využity rakouskou stranou – překlady knižních plánů na
internetových stránkách rakouského nakladatelství a při licenčních jednáních, ale i na SOŠ při
odborné výuce.

Projekty ve školním roce 2005-2006

byly podporovány formou dotace Zlínského kraje dle MR07-05 Podprogram pro rozvoj
mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení v roce 2005

    * Poznání a zachování národního kulturního dědictví České republiky a Rakouska v oblasti
keramiky se zaměřením na kamnářství
          o dotace Zlínského kraje 33 000 Kč
          o projekt navazující na spolupráci obou škol s cílem rozšířit stávající spolupráci o obor
kamnářství
          o výměnný pobyt pedagogických pracovníků a žáků
          o přínos pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku
          o nejen profesní význam, ale vliv na poznávaní národního kulturního dědictví obou států,
větší toleranci, sbližování národů i rozšiřování jazykových znalostí
    * Biopotraviny – potraviny vznikající "bez chemie" a jejich využití ve slovinské a české
kuchyni
          o dotace Zlínského kraje - 20 000 Kč
          o projekt navazující na spolupráci obou škol (Spolupráce slovinských a českých kuchařů –
tvorba česko-slovinské kuchařky, Národní kuchyně tří zemí)
          o projekt navazující na MR02-04 – Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji s názvem Projekt na
podporu environmentální výchovy na SOŠ a SOU Luhačovice a na školní program
Environmentalistika a její uplatňování ve vyučovacím procesu na SOŠ a SOU
          o výměnný pobyt



          o přínos pro výuku odborných předmětů, předmětu ekologie a odborného výcviku
          o přínos pro inspiraci a poučení žáků v oblasti environmentalistiky – v oblasti hospodárného
a ekologického chování při práci s potravinami, moderními trendy ve výživě, umožnění poznání
alternativních možností hospodaření

2005 - 2007

SOŠ Luhačovice se podílela na práci v sedminárodnostním projektu Leonardo da Vinci pod
názvem LaBoom ( Languages for Book and Media Sektor),  jehož cílem byl vznik trojjazyčné
odborné učebnice pro knižní a mediální obory a šestijazyčného odborného slovníku. Ve dnech 19.
- 22. 9. 2005 proběhla na naší škole první pracovní schůzka mezinárodního týmu, který se na
tomto projektu účastnil (včetně naší účasti 2 učitelek jazyka anglického a německého). Projekt byl
úspěšně realizován, výsledky byly prezentovány např. v knihovně Františka Bartoše ve Zlíně i na
setkání bývalých absolventů - knihkupců v roce 2007.

Projekt LaBooM byl ukončen 30. 11. 2007. Jeho e-learningová část je k dispozici na
internetových stránkách projektu www.la-boom.net , CD-ROM a učitelské příručky pro všechny
úrovně i jazyky jsou k dispozici na SOŠ Luhačovice a u všech partnerů projektu. V České
republice je to TEMPO Training and Consulting, Alejníkova 6, 70030 Ostrava-Zábřeh.
Některé části kurzu již začaly být využívány při výuce cizích jazyků na SOŠ Luhačovice a při
přípravě studentů na stáže v knižních institucích v Rakousku v rámci projektu mobility Leonardo
da Vinci.

Číslo projektu: A/05/B/P/LA-158.237

2005 - 2007

V rámci programu Leonardo da Vinci probíhá projekt mobilit "Cesty autora k evropskému
čtenáři"  ( číslo projektu CZ/05/a/PL/134235). Projekt umožní osmi žákům naší školy z oborů
Knihkupectví a Knihovnické a informační systémy a služby zúčastnit se 8 týdenního pobytu v
rakouském St. Poeltenu a seznámit se zde s činností rakouských nakladatelství a knihkupectví,
umožní jim praktickou komunikaci v oboru za pomoci moderních informačních technologií.
Studenti se také seznámí se vznikem, výrobou, propagací, reklamou a distribucí knih i ostatních
médií, budou mít možnost srovnat práci v několika rakouských obchodních řetězcích zaměřených
na knižní kulturu a média, poznají dále chod Zemské knihovny v St. Poeltenu a zúčastní se i
přípravy knižních festivalů. Příspěvek z programu Leonardo da Vinci na tyto stáže - mobility činí
12 300 EUR.

2004 - 2005 Projekt na podporu environmentální výchovy na SOŠ a SOU Luhačovice
zaměřený na vyučované obory.

Ten byl přijat úřadem Zlínského kraje pod registračním číslem MR02-04/44 a finančně podpořen
částkou 36 000 Kč. Ta nám umožnila doplnit vybavení pro výuku ekologie a přírodních věd a
studentům získat řadu zážitků a informací, které se týkají studovaných oborů nebo témat, které
obecně zajímají každého z nás - zdravá výživa, energeticky úsporné bydlení, kam s odpady apod.
Z akcí, které za finanční podpory Zlínského kraje proběhly:
- Návštěva CHKO Bílé Karpaty, beseda s ochranáři



- Návštěva biosférické rezervace Pálava
- Beseda o kvalitě a hygieně potravin
- Výukové programy VIS Bílé Karpaty
- Ekologická soutěž
- Návštěva jedinečného ekosídliště Jižní Chlum u Zlína
- Návštěva centra ekologických projektů Hostětín
- Přednáška o ekozemědělství a bioproduktech
Akcí se zúčastnilo celkem asi 250 studentů a učňů.
Rádi bychom zde poděkovali Zlínskému kraji za podporu a všem organizacím a jednotlivcům,
kteří na projektu spolupracovali, za pomoc, vstřícnost, ochotu a zájem.
2002 - 04 Mladý český knihkupec v rakouské profesní praxi, č. projektu CZ/02/A/F/PL/134192 -
projekt v rámci programu EU Leonardo da Vinci

2004 - National dishes of three countries - mobility projekt Leonardo da Vinci
2004  - Mladí čeští a rakouští keramici o nových metodách zpracování keramiky - projekt č.
1966/2004, dotace:                Krajský úřad Zlínského kraje
2004  - Spolupráce slovinských a českých kuchařů - tvorba česko-slovinské kuchařky - projekt č.
1965/2004,              dotace: Krajský úřad Zlínského kraje
2003  - Výměna zkušeností mezi rakouskými a českými keramiky, dotace: Krajský úřad Zlínského
kraje
2003  - Výměna zkušeností mezi slovinskými a českými kuchaři, dotace: Krajský úřad Zlínského
kraje


