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Charakteristika školy :  Střední odborná škola Luhačovice je více než 40 let vzdělávacím 
zařízením, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj.  V současné době vzdělává téměř 500 studentů 
v oborech uměleckých řemesel, knižní kultury, managamentu umění a reklamy a v oblasti 
gastronomie.  

V teoretické výuce využívá odborné učebny vybavené moderní výpočetní technikou, 
jazykovou učebnu a rozsáhlou knihovnu. Má galerii, přednáškový sál, internetové 
knihkupectví, prodejnu studentských prací a fitcentrum. 
  
Praktická výuka probíhá v dílnách UŘ, ve školní kuchyni, jídelně a na špičkových externích 
pracovištích v regionu.  
  
V síti asociovaných škol UNESCO je od 3. srpna 2005. 



Zaměření školy v rámci ASPnet: 

 zachování kulturního dědictví 
 multikulturalismus 
 výchova k toleranci 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

A. Konkrétní akce: 

  
 Setkání přidružených škol UNESCO v Příbrami v listopadu 2007 

- z důvodu náhlého zhoršení počasí jsme se nemohli zúčastnit, ale práce ve školním 
roce 2007/2008 probíhala v duchu závěrů tohoto setkání  

 Výstavy: 

- Výstava prací žáků uměleckých řemesel  na Městském úřadě v Uherském Brodě 
v dubnu 2008 

- Kovářské sympozium na Helfštýně 

 Soutěže: 

- Točířská soutěž v Bechyni pro studenty keramický oborů – říjen 2007 
- Ex-libris, výtvarná soutěž v Kladně, 3. místo student uměleckořemeslného 

zpracování keramiky Peter Luljak – listopad 2007 
- Na 27. setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2008, které se tradičně koná na hradě 

Helfštýně, získal umělecký kovář Ondřej Stýskal za svou maturitní práci Brouk - 
Roháč druhou cenu v nejčastěji obsazované kategorii Klasické kovářské práce  - 
srpen 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sosluhac.cz/article/68114.hefaiston-2008-uspech-kovaru-z-sos-luhacovice/##


 Divadelní Luhačovice – 10. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby. Bylo 
možné zhlédnout divadelní představení Divadelní společnosti Marta Brno, Divadla 
Viola Praha, Filmové a divadelní agentury Praha, Divadla Polárka Brno, divadla 
Astorka Korzo 90´ a Divadla na Zábradlí Praha. Letošní ročník byl opět pořádán 
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Libora Lukáše. Prezidentem festivalu 
byl jako každoročně herec pan Miloslav Mejzlík, kmotrem letošních Divadelních 
Luhačovic pan Jiří Suchý – srpen 2008 

   

 Literární Luhačovice –  Organizátoři nabídli 26 začínajícím autorům a ostatním 
zájemcům o literární tvorbu (především z řad středoškolské a vysokoškolské 
mládeže) týden v příjemném prostředí moravských lázní. Umožnili jim, aby si 
rozšířili poznatky o literatuře a zkonfrontovali si navzájem své slovesné 
dovednosti. Dobrými rádci, pomocníky i společníky jim při tom byli významní 
čeští básníci a prozaici, publicisté, literární kritici a teoretici, mj. Jan Cimický, 
Václav Dušek, Václav Suchý, Eva Kantůrková, František Cinger a Peter Kováč. 
Program zahrnoval přednášky, pracovní semináře, tvůrčí dílny, autorská setkání i 
literární čtení – červenec 2008 

 

 Týden škol se zaměřením na některá z 10 prioritních témat, týkajících se 
geologie, geofyziky, geografie, geotechniky (únor 2008): 

 
1. Hlubiny Země – od zemské kůry do jádra 
2. Země a zdraví 
3. Půda – životní kůže Země 
4 .Geologie velkoměst 
5. Oceán – hlubina času 
6. Suroviny budoucnosti 
7. Přírodní rizika 
8. Země a život 
9. Podzemní voda – zdroje pro žíznivou planetu 
10. Změny klimatu – záznamy o podnebí v horninách 

 
a) seminář  pro žáky gastronomických oborů, jejich pedagogy a instruktory 
externích pracovišť Vaření z biopotravin s cílem seznámit účastníky s principy 
ekologického zemědělství, biopotravinami a získat inspiraci pro přípravu pokrmů 
z biopotravin. Seminář se zaměřil na rostlinné produkty – 2. prioritní téma 

 
b) zaměření ročníkových prací oboru uměleckořemeslné zpracování keramiky na 
tvorbu mozaiky se zaměřením na vodu – 5. a 9. prioritní téma 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) v předmětu Jazyk český a literatura u oboru Knihovnické a informační 
systémy a služby úvaha na 8. prioritní téma Země a život 

 
d) v předmětu Ekonomika u oboru Management a podnikání v umění a reklamě 
seminář na 8. prioritní téma Země a život v přednáškovém sále školy 

 

B. Dlouhodobé projekty: 

 Mezinárodní projekty a projekty dotované KÚ Zlínského kraje:  

a) Poznávání přímořských gastronomických zvyklostí (třítýdenní stáž žáků 
gastronomických oborů v hotelích a restauracích slovinských přímořských letovisek) – 
projekt Leonardo da Vinci (2007 – 2008), 13 žáků a pedagogický dozor 

b) LaBooM (Languages for Book and Media Sektor – aktivní účast                       
v sedminárodnostním projektu Leonardo da Vinci (ukončení v roce 2007) 

c) Odborné vzdělávání v evropských knižních institucích  (5 týdenní stáž žáků 
knihovnických a informačních systémů a služeb v rakouských knižních institucích) – 
projekt Leonardo da Vinci (2007-2008), 12 žáků 



d) projekt Program komplexní prevence sociálně patologických jevů na SOŠ  
(vytvoření systému účinné prevence sociálně patologických jevů zvyšováním právního 
vědomí v oblasti primární prevence žáků i učitelů, ochrana žáků před potencionálními 
riziky souvisejícími s negativními jevy typu šikany, užívání návykových látek, 
patologického hráčství, xenofobie nebo obecné kriminality) – dotace Krajského 
úřadu Zlínského kraje 

 

C. Předpokládaný výhled do budoucna: 

- ve školním roce 2008/2009 pokračování v práci na projektech a   uplatňování myšlenek, 
které jsme si stanovili při našem vstupu mezi školy UNESCO.  Soustředění práce na 
přípravu dalších projektů Leonardo da Vinci, zejména pro oblast uměleckých řemesel, 
umění a knižní kultury(udržení tradičních řemesel, získání nových zkušeností a poznatků 
v jednotlivých oborech). 

- Týden škol přidružených UNESCO (práce na stanovené téma průběžně během šk. 
roku 2008/2009) 

- Mezinárodní rok planety Země – v rámci projektu Desetiletí OSN pro výchovu 
k udržitelnému rozvoji (účast na seminářích pro učitele, účast na soutěžích žáků na téma 
roku v odborné práci, prezentacích, plakátech apod.) 

  

V Luhačovicích  dne 10. listopadu 2008 

 

Vypracovala: Ing. Jana Šuráňová 

 

 

 

 

........................................................ 

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy 


