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Charakteristika školy:  Střední odborná škola Luhačovice je kvalitním vzdělávacím zařízením, 
jehož zřizovatelem je Zlínský kraj. Ve školním roce 2014/2015 vzdělávala více než 280 
studentů v oborech uměleckých řemesel (Design a zpracování kovů, Design a zpracování 
dřeva, Design a tvorba keramiky, Stavba strunných hudebních nástrojů), Informačních služeb 
(Informační služby ve firmách a institucích), Managementu a marketingu (Management 
umění a reklamy) a v oblasti gastronomie (Kuchař – číšník). 
Poskytované obory vzdělání: 
 
1/ UMĚLECKÁ ŘEMESLA: 

- 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 
ŠVP: Design a zpracování kovů,  

- 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
ŠVP: Design a zpracování dřeva 

- 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 
ŠVP: Design a tvorba keramiky 

- 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 
ŠVP: Stavba strunných hudebních nástrojů 
 

2/ INFORMAČNÍ SLUŽBY  
72-41-M/01 ŠVP: Informační služby ve firmách a institucích 
 

3/ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
63-41-M/01 ŠVP: Management umění a reklamy 
 

 
 

4/ GASTRONOMIE 
65-51-H/01 ŠVP: Kuchař - číšník 
  ŠVP: Kuchař – kuchařka 
  ŠVP: Číšník – servírka 
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V teoretické výuce využívá odborné učebny moderně rekonstruované hlavní budově, která je 
kompletně vybavena moderní výpočetní technikou, učebnou pro počítačovou grafiku, 
jazykovou učebnu a rozsáhlou knihovnu pro studenty. Škola má vlastní galerii, ateliér, 
přednáškový sál, internetové knihkupectví, prodejnu studentských prací, domov mládeže 
s jídelnou a moderním fitcentrem. 
Praktická výuka probíhá ve školních dílnách uměleckých řemesel, odborných pracovnách a 
na externích pracovištích odborného výcviku v pečlivě vybraných špičkových firmách 
Zlínského kraje i v krajích sousedních. 
 
  
V síti asociovaných škol UNESCO je naše škola od 3. srpna 2005. 

 

 

Zaměření školy v rámci ASPnet: 

 zachování kulturního dědictví 
 multikulturalismus 
 výchova k toleranci 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

 Setkání přidružených škol UNESCO v Ostravě 
 za naši školu se konference zúčastnil Mgr. Lubor Černobila 
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Výstavy, soutěže, akce: 

 
Z hlediska výchovy k výše uvedeným prioritám asociovaných škol v rámci ASPnet, jsou 
významné především společné akce, zvyšující kulturu školy a její integritu: 
 
 
a) pořádání kurzů a rozšiřujících vzdělávacích aktivit (přednášek, besed, exkurzí a zájezdů):  
 

 kurz kresby pro obory UŘ, kurz Land Artu ve spolupráci s Envincentrem ve Vysokém 
Poli;  

 kurz vaření z biopotravin (spolupráce s Veronikou Hostětín) pro žáky oborů 
gastronomie;  

 barmanský kurz pro 
žáky oborů 
gastronomie;  

 kurz Moderní přípravy 
kávy pro žáky oborů 
gastronomie;  

 seminář Moderní 
česká kuchyně 
(spolupráce s hotelem 
Alexandria)  

 odborná přednáška 
gastronomického 
publicisty Maurera  

 Odborná přednáška s 
nácvikem 1. pomoci 
(VOŠ a SŠ zdravotní Zlín);  

 Konference Cesty krve;  

 Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro budoucí žáky UŘ;  

 Semináře a akce oboru Management umění a reklamy (studentská firma Junior 
Achievement - pořádání workshopů, Bussines Point, Podnikatelské fórum ve Zlíně, 
semináře – Promítání o reklamě, účast na soutěžích, např. Finanční gramotnost – viz 
níže);  

 Environmentální vzdělávání a výchova byla začleněna do výuky ekologie, občanské 
nauky, přírodních věd a zeměpisu a částečně i do předmětů technologie;  

 odborné exkurze a semináře oborů Informační služby v knihovnách a informačních 
centrech – KK Zlín, Aktuální trendy v oblasti školních knihoven);  

 odborné exkurze oborů UŘ (např. Mobitex Brno, MM Interier, DYAZ, Galerie Zlín a 
Soukromá škola umění Zlín, Bienále Grafického designu);  

 tradiční jednodenní zájezd do předvánoční Vídně a odborný zájezd do umělecké 
Vídně;  

 exkurze na gastrofestivaly a do výroben potravinářského průmyslu (např. LINEA 
Nivnice, PENAM)  

 akce DM (pletení pomlázek, vánoční večer).  
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b) pořádání výstav úspěšných akcí v rámci školy i na veřejnosti:  
 
pořádání krajského kola celostátní soutěže Evropa ve škole;  

soutěž o nejlepší novoročenku na rok 2015;  

matematická soutěž KLOKAN;  

školní kola Olympiád v cizích 
jazycích a JČ  

výstavy ročníkových a 
klauzurních prací  

výstava manželů Eschlerových v 
Galerii školy (viz foto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) veřejné oceňování významných individuálních a kolektivních úspěchů:  
 
na soutěžích místního (školního) charakteru (výstava klauzurních prací oborů UŘ a jejich 
veřejné zhodnocení) jako přehlídky výjimečných činností jednotlivých oborů;  

na oborových přehlídkách a soutěžích (kovářské soutěže Helfštýn, Brtnické kovadliny, 
točířská soutěž v Bechyni, řezbářské sympozium Zlatý řez v Praze);  

výsledků při maturitních a závěrečných zkouškách;  

Mistr v gastronomických disciplínách (vaření kávy, pokrmy z kysaného zelí apod.)  

při významných akcích pro sociální partnery a pro zřizovatele (např. rauty Sportovec 
roku apod.).  
 
d) akce v rámci prevence sociálně patologických jevů  
 
preventivní programy (přednáška o fungování integrovaného záchranného systému)  
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Nejdůležitější soutěže a přehlídky – počty zúčastněných ve školním roce  2014/2015  

 

Název soutěže, přehlídky 
Počty účastníků a jejich umístění 

Školní  
kolo 

Okresní  
kolo 

Krajské 
kolo 

Celostátní  
kolo 

Točířská soutěž Bechyně 20   1. (4. místo) 

Hefaiston  30   7 (2. místo) 

Matematický KLOKAN 20    

Olympiáda v JČ 18 2   

Olympiáda v německé konverzaci 20    

Olympiáda v anglické konverzaci 20 1 
(7.místo) 

  

Olympiáda v JR 20    

O nejlepší novoročenku 5    

Prezentiáda  2. místo 2. místo  

Finanční gramotnost 30 1. místo 1. místo  

Brtnické kovadliny 30    

Soutěž Region Regina    2. místo 

 
Nejhodnotnější ocenění získali naši kováři 2. Místo v celostátní soutěži Hefaiston na 
Helfštýně (v kategorii Klasická kovářská práce a ocenění poroty v kategorii Zbraně) a čestné 
uznání na oborové soutěži Brtnické kovadliny, dále pak keramici obsadili 4. místo v celostátní 
točířské soutěži v Bechyni.  
Významná a úspěšná byla účast žáků školy v projektu ROPOZ – dva minipodniky CreativBox a 
Embags, práce na výrobě tašek, batůžků a krabic – účast na Veletrhu minifirem a 
minipodniků, základních škol, víceletého gymnázia a středních škol Olomouckého a Zlínského 
kraje. Embags uspěl na druhém místě v tržbách a CreativBox získal třetí místo v celkovém 
hodnocení nejlepší studentská firma. 
 
Další úspěšná účast v soutěžích: 
1. Soutěž Go - prezentace regionu v rámci 18. ročníku Veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour 2015, leden 2015,  Lucie Šenkeříková (Valašsko) – 2. místo žákyně 
Šenkeříková Lucie 

2. Finanční gramotnost  –  
2. místo v krajském kole 

3. Prezentiáda+ -  žákyně 2. 
M Sabina Pjajková, 
Kristýna Sudková a 
Kateřina Bednaříková se 
svým projektem 
Createbox vybojovaly 2. 
místo v krajském kole   
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Škola se zapojila do internetové soutěže STŘEDNÍ ROKU a získala 1. místo ve Zlínském kraji 
a 2. místo v celostátním hodnocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další významné akce školy: 

 
a) školní i mimoškolní činnost směřující ke zvýšení vnitřní kultury školy:  
vzhledem k nové organizaci školního webu bylo ukončeno vydávání student-ského časopisu 
MLOK;  

Organizace tardičního Majálesu;  

imatrikulace 1. ročníků studijních oborů 
(viz foto)a stužkovaní maturantů;  

ples školy;  

slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení a výučních listů na radnici 
města;  
b) podpora akcí konaných ve spolupráci s 
městem a sociálními partnery (s podílem 
DM i dalších výchovných  

pracovníků);  
podíl na organizaci akcí Otevírání 
pramenů, Mezinárodního festivalu dětských 
folklorních souborů „Písní a tancem“ apod.;  
 
c) účast školy na akcích humanitárního charakteru (s účastí DM):  
Srdíčkový den;  

Květinkový den – den proti rakovině;  

Bílá pastelka;  
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bezpříspěvkové darování krve na Transfúzním oddělení KNTB ve Zlíně, celkem 20 žáků, spojené s 
konferencí Cesty krve  

celoškolní sbírka PET uzávěrů, částka z jejich prodeje přispěje na rehabilitační pobyt chlapce z 
Brna  

postiženého mozkovou obrnou;  
 
d) sportovní akce:  
Vánoční turnaj ve volejbale;  

LVVZ 1. a 2. ročníků;  

Sportovní a jazykový kurz 3. ročníků;  

Sportovní dny školy;  

Volejbalový turnaj o pohár ředitele školy  
 
e) kulturní akce:  
kulturně-historické exkurze 4. ročníků do Prahy, do Krajské knihovny ve Zlíně, zájezd žáků a 
pedagogů na výtvarné a kulturně historické výstavy do Vídně);  

návštěvy filmových a divadelních představení – Zlín, Luhačovice;  

besedy s významnými osobnostmi  

kulturního a společenského života (E. 
Kantůrková, V. Dušek, Jan Cimický, Jiří 
Žáček)  
f) Škola je přidružená do mezinárodní 
sítě škol UNESCO a ředitel školy byl 
znovu potvrzen jako člen 
koordinačního výboru škol 
přidružených k síti škol UNESCO. 
Zúčastnila se setkání škol UNESCO v 
Hořovicích v září 2014 a v březnu 
2015 proběhl Týden škol UNESCO.  
 
 
 
 
 
 

ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE – ODBORNÉHO VÝCVIKU  

Odborný výcvik a odborná praxe byly zabezpečovány na vlastních pracovištích a na pracovištích 
soukromých firem. Pracoviště firem byla vždy smluvně zajištěna. Organizace, u kterých žáci 
vykonávali praxi, podávaly hodnotící zprávu na žáka a sdělovaly, jaká práce ve firmě byla prováděna. 
V naprosté většině bylo hodnocení vykonávané práce a praxe žáků kladné. O dobré práci žáků 
svědčily i závěry kontrolní činnosti a pohovory se zástupci firem. Celkově lze hodnotit spolupráci s 
různými firmami a pracovišti velmi dobře. Odborný výcvik byl prováděn rovněž na vlastních 
pracovištích – ve školní jídelně, v odborné pracovně v ZŠ Luhačovice a v dílnách UŘ.  
Obory UŘ Design a tvorba keramiky, Design a zpracování dřeva a Design a zpracování kovů jsou v 
našem zařízení vybaveny potřebným strojním parkem, na jehož inovaci však nemá škola dostatek 
prostředků, proto bylo třeba zajistit potřebné finance z mimorozpočtových zdrojů. Byly 
zabezpečovány rovněž odborné praxe pro obor Informační služby a Management umění a reklamy, 
u nichž využíváme smlouvy s mnoha kvalitními firmami a významnými institucemi (např. Univerzitní 
knihovnou UTB Zlín, s Krajskou knihovnou Františka Bartoše, Národní knihovnou ČR Praha apod.)  
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V oborech číšník a kuchař je praxe kromě smluvně zajištěných pracovišť ve významných hotelech v 
Luhačovicích zabezpečována ve školní kuchyni a jídelně, případně v cvičné kuchyni, zřízené v 
prostorách ZŠ Luhačovice (viz foto). Všechna pracoviště odpovídají obvyklému standardu. Pro žáky a 
učitele naší školy i pro externí strávníky ve školní jídelně pořádáme dny zahraničních kuchyní.  
Při ZZ, které znovu probíhaly formou Jednotných závěrečných zkoušek, byly opětovně využity 
prostory hotelu Společenský dům, náležící a. s. Lázně Luhačovice, která je rovněž naším smluvním 
pracovištěm. Průběžně se jednalo i o finanční podpoře žáků oborů gastronomie. Několik žáků využilo 
náborového příspěvku tří gastronomických podniků a firem.  
Velký význam v této souvislosti mělo i využití projektu z ESF Nové přístupy k realizaci praktického 
vzdělávání ve Zlínském kraji (Partnerství s finanční účastí v krajském projektu OP VK), jehož 
všeobecným cílem bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření 
komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách 
ve Zlínském kraji nebo zavedení spolupráce s podnikateli – Podnikatelská fóra (viz foto týmu).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE ŠKOLY A TRADIČNÍCH ŘEMESEL NA VEŘEJNOSTI  

 
Škola věnuje své prezentaci na veřejnosti velkou pozornost. Vzhledem ke snižující se populaci se snaží 
vytvořit svůj co nejpříznivější obraz jako vynikající vzdělávací, ale i kulturní společenské instituce, 
která se významně podílí na životě města, regionu i celého Zlínského kraje. Svými aktivitami i 
postavením školy zařazené do sítě UNESCO však mnohdy překračovala i hranice regionu a mnohými 
akcemi směřovala k celostátní i k mezinárodní úrovni. V minulém roce se škola prezentovala na 
mnoha akcích, mezi něž patří:  
burzy a veletrhy škol v Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Břeclavi, Hodoníně a v 
Brně;  

vystoupení v místních, krajských a celostátních mediích (články do regionálních publikací, ČRo 
Brno);  

návštěvy žáků okolních ZŠ v rámci motivačních kurzů Základy stolování nebo třídních schůzek 
žáků 9. ročníků (např. ZŠ Luhačovice, ZŠ Šumice, ZŠ Strání, ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Uherský Brod a 
ZŠ Nedašov, ZŠ Vlachovice, ZŠ Bojkovice apod.);  

Dny otevřených dveří pro veřejnost – uspořádány v 9 termínech, návštěvy rodičů a uchazečů byly 
organizovány i mimo tyto dny a vždy byly spojeny s přípravou na přijímací nebo talentovou zkoušku;  
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akce pro žáky 9. tříd ZŠ (případné zájemce o studium na SOŠ Luhačovice) „Komunikujeme s 
lehkostí“ (jednodenní kurz počítačové prezentace, tvorba prezentace, animace, předvedení 
prezentace a její obhajoba v Power Pointu) na téma Moje hobby;  

vyhlášení a organizace 2. ročníku literární soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Utíkej, 
rychle utíkej ve spolupráci s členy Akademie literatury české (Jiří Žáček a Jan Cimický);  

jarmarky a veřejné prezentace oborů UŘ a gastronomických oborů:  

jarmarky v Luhačovicích a ve Valašských Kloboukách;  

Vánoční den školy ve spolupráci s městem Luhačovice;  

prezentace keramiky, dřevařských výrobků a kovářství na mnoha místech (prezentace 
uměleckých řemesel – Mezinárodní soutěž učebních oborů, SOU Uherský Brod, apod.);  

prezentace oborů v památkových a  

veřejných objektech (Městské muzeum ve Strážnici, kovárna VIVA Zlín);  

prezentace všech oborů při Jízdě králů ve Vlčnově;  

prezentace všech oborů v rámci projektu ROPOZ na veletrhu v Olomouci;  

tradiční akce 23. Literární Luhačovice pro nedostatek financí neproběhla ani ve školním roce 
2014/2015 v plném rozsahu, byla nahrazena pouze spoluprací s Klubem českých spisovatelů formou 
besed s autory (Eva Kantůrková, Václav Dušek, Jan Cimický, Jiří Žáček), které se konaly v nejrůznějších 
prostorách v Luhačovicích za účasti žáků naší školy, návštěvníků lázní, veřejnosti ve Slavičíně, v 
Drnovicích a ve Valašských Kloboukách.  

výstavy prací UŘ  
výstava maturitních prací Vincentka 2015 (viz foto);  

34. Hefaiston – Mezinárodní kovářské sympozium na Helfštýně 2015;  

Brtnické kovadliny  

řezbářské sympozium Zlatý řez 2014 v Praze;  

výstava výrobků UŘ v Městském muzeu ve Strážnici  

výstava výrobků UŘ v Expozici města Bzenec  

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY 

Ve školním roce 2014/2015 pokračovala spolupráce se zahraničními partnery, které měla 
naše škola v rámci projektů Leonardo da Vinci a ERASMUD+. Podařilo se prosadit projekty 
nové (viz dále), v některých oblastech však kontakty pokračovaly pouze na základní úrovni.  
 
1. Prvními běhy realizované praxe byla 
zahájena realizace projektu Erasmus+, 
který bude realizován ve školních letech 
2014/2015 a 2015/2016. Jedná se o 
vzdělávací mobility jednotlivců nazvané 
Moderní trendy v gastronomii a současné 
trendy evropského marketingu. Hlavním 
cílem projektu bude zvýšení adaptability a 
zlepšení odborných dovedností a 
kompetencí našich žáků tak, aby se lépe 
uplatnili na evropském trhu práce, 
usilujeme zejména o rozvíjení kvality          
v oblasti praxe odborného vzdělávání prostřednictvím nadnárodní a multikulturní 
spolupráce.  
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Projekt byl zaměřen na dvě skupiny. Jednu tvoří žáci gastronomických oborů (kuchař-
kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník). U nich proběhnou 3 běhy mobilit v Turecku (celkem 
28 žáků a 3 doprovodné osoby). Cílem u těchto žáků je praktické uplatnění moderních 
trendů gastronomie, kterou využívají právě v turecké kuchyni. Druhou skupinu tvoří žáci 
oboru Management umění a reklamy (2 běhy mobilit v Rakousku – celkem 8 žáků) a cílem je 
poznávání moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti marketingu, 
reklamy a medií, což zdokonalí odborné schopnosti a dovednosti účastníků. Není vyloučena 
ani možná další budoucí spolupráce absolventů stáže s rakouskými firmami. Zde 
spolupracujeme s rakouskou firmou Bramac a se vzdělávací institucí Cappadocia Egitim 
Akademisi Dernegi.  
 
2. K zlepšení výuky škola využívala i na 
podzim končící projekt mobilit Leonardo 
da Vinci "Anatolian Pottery - A Unique 
World of Art", který tentokrát podpořil 
žáky oboru Design a tvorba keramiky, 
zejména novým pohledem na specifické 
techniky tvorby a zdobení turecké 
keramiky. Také zde nám praxe i ubytování 
zajišťovala organizace Cappadocia Egitim 
Akademisi Dernegi.  
 
3. Pro školní rok 2015/2016 byl na jaře 
2015 získán projekt Erasmus+ Na 
zkušenou napříč Evropou (2015-1-CZ01-KA102-012877 - dotace 31 660 Eur). Jedná se o 
vzdělávací mobilitu jednotlivců, která  
zajistí praxe minimálně 14 žáků v Portugalsku na jaře 2016 (6 žáků kuchař-číšník, 6 žáků 
Management umění a reklamy, 2 žáci Informační služby ve firmách a institucích). Nově 
získaným partnerem školy je Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (The 
Intercultural Association Mobility Friends).  
 
4. Škola uspěla také v získání projektu OPVK (výzva 56 – šablony), díky níž ještě v tomto 
školním roce a ve školním roce následujícím zajistí Jazykové kurzy pro žáky a učitele SOŠ 
Luhačovice, bude se jednat o výjezd 7 vyučujících na jazykový kurz do Anglie (4 učitelé AJ i 
odborných předmětů absolvovali kurz už ve školním roce 2014/2015) a 3 pedagogové (VB a 
Irsko) a 40 žáků s čtyřčlenným doprovodem do jižní Anglie a Londýna (týdenní jazykový kurz) 
ve školním roce 2015/2016. Dotace činí téměř jeden milion Kč  
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SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

 
1) V rámci působení školy v regionu škola úzce spolupracuje se zřizovatelem (Zlínský kraj). Podílela 
se aktivně na četných akcích kraje (přijímání zahraničních delegací a exkurze ve škole, rauty pro akce 
Sportovec roku) a přispívá k vytváření dobrého jména Luhačovic, školy i krajského školství. Škola se 
podílí na práci OPS Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a 
celoživotního učení Zlínského kraje, ředitel školy byl do června 2015 členem správní rady 
společnosti.  

2) Na základě předchozí 
Smlouvy o spolupráci a 
partnerství s a. s. Lázně 
Luhačovice, a. s. Zálesí 
Luhačovice (Hotel Pohoda) a 
Léčebné lázně Luhačovice 
(Sanatorium Miramare) se škola 
pokusila zapojit do vzdělávacích 
aktivit pro dospělé pracovníky v 
oblasti gastronomie a lázeňství, 
bohužel ekonomická krize další 
vzdělávání zastavila pro 
nedostatek finančních 
prostředků ze strany partnerů (zájem byl o barmanský kurz).  
 
3) Zmíněné organizace se podílely na náboru žáků do oborů gastronomie na základních školách a 
shodly se na stipendiích pro žáky, kteří se rozhodnou po ukončení studia pracovat v jejich firmách. V 
hotelu Společenský dům se znovu konaly praktické závěrečné zkoušky gastronomických oborů 
(součást Jednotných závěrečných zkoušek). V letošním roce se spolupráce rozvinula i při pořádání 
řezbářského sympozia Pramen života a krása umění (účast bývalých žáků z oboru Design a 
zpracování dřeva). Pokračovala spolupráce s Muzeem Luhačovického zálesí (sdružení Calma) a začala 
spolupráce s novými partnery Městským muzeem ve Strážnici (výstavy a předvádění tradičních 
řemesel v prostorách muzea) a Expozicí města Bzenec (výstavy), která pomáhala rozvíjet povědomí o 
škole a její kulturní činnosti ve vzdálenějších regionech Moravy.  

4) Škola je místním centrem celoživotního vzdělávání a může podle zákona 179/2006 Sb. uznávat 
profesní kvalifikace všech gastronomických oborů, získané prostřednictvím neformálního vzdělávání 
a informálního učení. Tuto činnost může vykonávat od ledna 2008, kdy byla jí udělena autorizace 
Ministerstva pro místní rozvoj.  

5) Škola se podílí na organizaci akcí, např. Otevírání pramenů, Mezinárodního festivalu dětských 
folklorních souborů „Písní a tancem“.  

6) Dlouhodobou spolupráci škola udržuje s Policií ČR a HZS, která zajišťuje přednášky na téma 
sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a zajišťování bezpečnosti občanů.  

7) Další spolupráce se sociálními partnery je zveřejněna v oddíle ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE A 
ODBORNÉHO VÝCVIKU.  
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Předpokládaný výhled do budoucna: 

Ve školním roce 2015/2016 budeme pokračovat v práci na projektech a uplatňování myšlenek, které 
jsme si stanovili při našem vstupu mezi školy UNESCO.  

V rámci priority zachování kulturního dědictví a multikulturalismus to bude realizace plánovaných 
projektů v Erasmus+ zejména pro oblast uměleckých řemesel, umění a knižní kultury (udržení 
tradičních řemesel, získání nových zkušeností a poznatků v jednotlivých oborech - stáž pro maturitní 
obory a obory gastro do Portugalska), 

V rámci priority výchova k toleranci cítíme, že nejlepším motivací žáků k toleranci je jejich vlastní 
dobré zařazení do společnosti a uplatnění v reálném životě. Proto se v nadstavbové části námi 
poskytovaného vzdělávání budeme orientovat právě na tuto oblast. 
 
 

 

V Luhačovicích 15. prosince 2015     
 
Vypracovali: 
PaedDr. Karel Milička 
Mgr. Lubor Černobila 

........................................................ 
PaedDr. Karel Milička 
ředitel  
Střední odborná škola Luhačovice 


