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1. Charakteristika školy 
 

   Střední odborná škola Luhačovice je vzdělávacím zařízením, 

jehož zřizovatelem je Zlínský kraj. Za téměř čtyřicet let své 

existence připravila více než 3000 absolventů (dnes už skoro 

4000 absolventů), kteří se úspěšně uplatňují v dalším studiu i 

praxi. 

   V současné době škola vzdělává téměř 500 studentů  v oborech 

uměleckých řemesel, knižní kultury, managementu obchodu, 

managementu a podnikání v umění a reklamě a v oblasti 

gastronomie.   

 

Pro všechny obory škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování. Má 17 moderně vybavených učeben, dílny 

uměleckých řemesel, vlastní internetovou kavárnu s prodejnou knih a výrobků uměleckých řemesel, pracoviště 

pro odborný výcvik kuchařů a číšníků, moderní domov mládeže se školní jídelnou, rozsáhlou odbornou i 

žákovskou knihovnu,  galerii a kongresový sál.   

V síti asociovaných škol UNESCO je od 3. srpna 2005. 

  

Over 4,000 students have passed through the doors of this school since it was established in 1967. The study 

branches it has provided over the years have helped students to prepare for the job market or enter their chosen 

future professions.     

A number of our graduates have gone on to continue their study at universities and colleges; and many run their 

own businesses today.  

Our school is currently preparing almost 500 students for a career in a business environment, or in book-selling 

and media-related professions, or in arts and crafts professions and catering industry professions.   

The school has excellent facilities: sixteen large classrooms, one multi-media study-room, ICT facilities, a 

language lab, a school library, a bookshop, a gallery, a modern, professionally equiped kitchen for practical 

cooking classes, and workshop for the arts and crafts classes and congress´ hall.  Students can also make use of 

the services of a modern hostel with a school canteen. 

Our school became a member of the UNESCO Associated Schools Project Network in August 2005.  

 

 

2. Informace o aktivitách v rámci projektu ASP ve školním roce 2004/2005 

 

a) Hlavní zaměření 

 
- zachování kulturního dědictví 

-  multikulturalismus 

-  výchova k toleranci 

  

b)  Dlouhodobé projekty a konkrétní akce 
    

- říjen 2004 – přizvání k účasti na setkání škol UNESCO v Kroměříži 

- listopad 2004 – žádost o vstup mezi přidružené školy UNESCO 

- září 2004 – srpen 2005:   

Během celého školního roku pokračovala práce v rámci mezinárodních projektů u oborů knižní kultury, 

uměleckých řemesel a gastronomie. Spolupracovali jsme s rakouskou keramickou školou ve Stoobu na projektu 

s názvem „Mladí čeští a rakouští keramici o nových metodách zpracování keramiky“ a připravili projekt pro 

školní rok 2005/2006 „Poznání a zachování národního kulturního dědictví České republiky a Rakouska v oblasti 

keramiky se zaměřením na kamnářství“.   
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V oblasti gastronomie se školou ze slovinského Zagorje a rakouského St. Jakob na projektu „Spolupráce 

slovinských a českých kuchařů – tvorba česko-slovinské kuchařky“ a projektu Leonardo da Vinci „National 

dishes of three countries“ a taktéž jsme připravili projekt pro školní rok 2005/2006 „Biopotraviny – potraviny 

vznikající bez chemie a jejich využití ve slovinské a české kuchyni. 

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 osmi-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.   

Od r. 2005 se SOŠ Luhačovice podílí na práci v sedminárodnostním projektu Leonardo da Vinci pod názvem 

LaBooM ( Languages for Book and Media Sektor), jehož cílem je vznik trojjazyčné odborné učebnice pro 

knižní a mediální obory a sedmijazyční odborný slovník.   

 

- červen 2005 výstava Práce žáků uměleckých řemesel SOŠ a SOU Luhačovice – jednalo se o ukázku 

maturitních a ročníkových prací  řezbářů, truhlářů, keramiků i kovářů. Ohlasy v pamětní knize 

zdokumentovaly obdiv nad šikovností žáků a trpělivostí a obětavou prací jejich učitelů, kteří se 

významně podílí na uchování tradičních řemesel v kraji a v rámci projektů na předání těchto zkušeností 

a poznatků zahraničním partnerům.  

 

 
 

- červenec 2005 – Literární Luhačovice – akce organizovaná ve spolupráci s Klubem českých 

spisovatelů, která je dnes známá v široké literární veřejnosti. Jde o mezinárodní týdenní setkání 

mladých začínajících autorů s významnými básníky a prozaiky, překladateli, publicisty, literárními 

kritiky a teoretiky.   

- 3. srpen 2005 – přijetí do sítě škol UNESCO 

- srpen 2005 – Divadelní Luhačovice – 7. ročník festivalu komorních divadel, na kterém se poprvé 

organizačně podílela i naše škola. Mezi přehlídkou souborů z celé republiky nechyběly ani hvězdy 

české a slovenské divadelní tvorby Jan Hrušínský a Zuzana Krónerová.  

 

c)  Předpokládaný výhled činnosti do budoucnosti 

 
Ve školním roce 2005/2006 budeme pokračovat  v započaté práci na výše uvedených projektech a maximálně se 

snažit uplatňovat myšlenky, které jsme si vytyčili při vstupu mezi školy UNESCO.  

Už od prosince minulého roku probíhá příprava na týden „Země v našich rukou“ v  předmětových komisích a 

tyto náměty jsou začleňovány do plánů jednotlivých předmětů.   

Naše práce se zaměřuje také na organizaci setkání UNESCO, které bude probíhat v říjnu 2006 v Luhačovicích. 

 

Vypracovala: Ing. Jana Šuráňová 

V Luhačovicích 10. ledna 2006 


