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Charakteristika školy:  Střední odborná škola Luhačovice je více neţ 40 let vzdělávacím 

zařízením, jehoţ zřizovatelem je Zlínský kraj.  V současné době vzdělává více neţ 400 

studentů v oborech uměleckých řemesel, kniţní kultury, managamentu umění a reklamy a 

v oblasti gastronomie.  

V teoretické výuce vyuţívá odborné učebny vybavené moderní výpočetní technikou, 

jazykovou učebnu a rozsáhlou knihovnu. Má galerii, přednáškový sál, internetové 

knihkupectví, prodejnu studentských prací, domov mládeţe s jídelnou 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 Praze v listopadu 2008 

- z naší školy se zúčastnily Ing. Jana Šuráňová a Mgr. Libuše Dostálová   

 Výstavy: 

a) výstavy maturitních a ročníkových prací ţáků uměleckých řemesel v hale Vincentka 

– září 2008 a červen 2009 

b) výstavy prací ţáků v souvislosti s Literárními Luhačovicemi a Divadelními 

Luhačovicemi 

c) výstava v rámci Kovářského sympozia na Helfštýně 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Soutěže: 

- Točířská soutěž v Bechyni pro studenty keramický oborů – říjen 2008, 3. místo 

v celorepublikové soutěţi získala Gabriela Bémová 

 

- Výtvarná soutěţ Můj kousek Země 2009 – 1. místo ve III. věkové kategorii 

s prací Usměrňování pararuly získal Peter Luljak 

 

  

  

- Brtnické kovadliny 2009 – 3 ocenění v celorepublikové soutěţi v červnu 2009 

 

- Na 28. setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2009, které se tradičně koná na 

hradě Helfštýně, získal umělecký kovář Jan Lokajíček za svou maturitní práci  

třetí  cenu   

 

 



 Divadelní Luhačovice – srpen 2009 

Přehlídka komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice letos proběhla po jedenácté. 

Znovu se vyznamenala dramaturgie festivalu, která dokázala po šest večerů vyprodat 

sál Lázeňského divadla, ale i pořadatelé ze SOŠ Luhačovice a OS Divadelní 

Luhačovice v čele s ředitelem festivalu Mgr. Luborem Černobilou (a jeho partou 

studentů) a prezidentem festivalu hercem Miloslavem Mejzlíkem. Díky patří všem 

partnerům a sponzorům, především Allianz pojišťovně, a.s., která je hlavním 

sponzorem akce, a Lázním Luhačovice, a.s., které znovu splnily funkci generálního 

partnera. Přehlídce věnují velký zájem a podporu také Zlínský kraj a město 

Luhačovice. 

 Literární Luhačovice – červen – červenec 2009 

Uţ po osmnácté se sešli v DM SOŠ Luhačovice členové Klubu českých spisovatelů z Prahy  

k společným seminářům a workshopům s mladými začínajícími autory, aby s nimi diskutovali 

o literární tvorbě a předali jim část svých zkušeností. 

Součástí celé akce byly i besedy pro studentské kolektivy (na OA TB ve Zlíně a na SOŠ 

Luhačovice) a besedy pro veřejnost, například v Muzeu J. A. Komenského v Uherském 

Brodě na téma Vzpomínky na Františka Kožíka, který by se doţil letos sta let, nebo  

společná autorská čtení (v Městské knihovně v Luhačovicích nebo v Konferenčním sále 

DM).  Letos se LL zúčastnili básníci a prozaici Jan Cimický, František Cinger, Jaroslav 

Čejka, Otakar Chaloupka, E. Kantůrková, Václav Suchý a Petr Prouza a malíř a ilustrátor 

Josef Velčovský. 

 

 Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 

Kaţdoročně spoluorganizujeme Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a 

tancem. Naši ţáci uměleckých řemesel se účastní jarmarku s ukázkami točení na kruhu a 

s výstavkou svých nejlepších prací, ţáci managementu spolupracují jako asistenti, keramici 

vytváří dárky pro všechny účastníky.  

 

 

 Týden škol se zaměřením na jedno z témat dohodnutých na zasedání 

koordinačního týmu – Mezinárodní rok astronomie, Záchrana památek 

Vzhledem k zaměření naší školy jsme si vybrali téma Záchrana památek a také jsme se 

v rámci týdne škol věnovali oblasti ekologie. Týden škol proběhl v termínu 22. – 26. června 

2009 

a) Prezentace tradice řemesel a šetrného hospodaření, alternativních zdrojů energie - 

exkurze (Centrum modelových ekologických projektů Hostětín – nízkoenergetické domy, 

výtopna biomasou, moštárna BIO, sušírna ovoce, dřevěné sochy v krajině) 

 

bvýukový program „Energie a čas“ poskytovaný CEV Ţabka Uherské Hradiště – aktivity, 

které studentům ujasnily pojmy „obnovitelné a neobnovitelné“ zdroje energie, jaká mohou být 

úsporná opatření, souvislost s globálními problémy 
 



 

c) terénní exkurze Pulčínské skály 

 

d) ročníkové práce oboru uměleckořemeslné zpracování keramiky -  tvorba mozaiky Příroda kolem 

nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) návštěva sociálního partnera – Obecní úřad Vysoké Pole – exkurze na hradisko na Klášťově, 

které bylo poprvé zbudováno na přelomu pozdní doby bronzové a starší doby ţelezné - 

halštatu zhruba v rozmezí let 900 - 750 př.n.l. V této lokalitě byl proveden předběţný 

zjišťovací výzkum a nalezen největší soubor ţelezných předmětů v této oblasti jihovýchodní 

Moravy, který lze zařadit do období Velkomoravské říše (doba středohradištní - 9.století). 

Soubor obsahuje celou řadu unikátních předmětů (třmeny, tauzované stříbrem, koňská udidla, 

kosy, sekerovité hřivny - tehdejší platidla, radlice, ostruhy, pily, apod. - celkem zde bylo 

nalezeno 51 předmětů, překrytých ţernovem). Z dalšího výzkumu  bylo získáno dalších více 

jak 100 ţelezných předmětů (misky slezského typu, součásti výbavy jezdecké bojovnické 

druţiny -ostruhy, hroty šípů,sekery, apod., dále další doklady intenzivního osídlení v době 

velkomoravské (klíče, zlomky petlic, kování vědérek, závěsná kování, apod.).   Výsledky této 

krátké zjišťovací akce přinesly zcela nové a závaţné poznatky o historii jiţního Valašska v 

rámci širšího kontextu jihovýchodní Moravy. Naše škola začala následně po této exkurzi 

spolupracovat na restaurování části těchto předmětů a na tvorbě 14 křížů pro kříţovou 

cestu v lokalitě Vysokého Pole 

  

f) návštěva sociálního partnera – Obec Kaňovice – restaurování předmětů (z kovu, dřeva, 

keramiky) pro místní muzeum v rámci odborné praxe našich studentů 

 

 

 

 

 



 

B. Dlouhodobé projekty: 

 Mezinárodní projekty   

a) Poznávání přímořských gastronomických zvyklostí – projekt Leonardo da Vinci 

(třítýdenní stáţ ţáků gastronomických oborů v hotelích slovinských přímořských letovisek). 

Slavností ukončení a předání Europassů v listopadu 2008 

b) Odborné vzdělávání v evropských knižních institucích – projekt Leonardo da Vinci            

(5 týdenní stáţ ţáků knihovnických a informačních systémů a sluţeb v rakouských kniţních 

institucích). Slavnostní ukončení a předání Europassů v listopadu 2008 

 

 Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -   

Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice 

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 

Cílem je zvyšování kvality odborného vzdělávání všech maturitních oborů a rozvoj klíčových 

kompetencí ţáků. S prudkým rozvojem ICT je nutné poskytnout ţákům nové moderní 

poznatky, motivovat ţáky k učení a zvýšit zájem o studované obory. 

Je  tvořeno 6 výukových modulů, 2 studijní příručky v elektronické podobě (pro obor 

Stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje), 4 multimediální CD (Hudba a čas I. A II., 

Světová literatura napříč staletími a civilizacemi I. A II). Moduly budou převedeny na 

eLearningovou platformu pro ţáky školy i další zájemce.   

 

  Školní projekt EVVO 

„Environmentální výchova ve vyučovaných oborech jinak“ 

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 

rozvojového programu Podpora Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(EVVO) ve školách v roce 2009. 

V červnu 2009 byla zahájena realizace tohoto školního projektu EVVO, potrvá do 31.12. 

2009.   

Projekt je zaměřen na výchovu a vzdělávání, poskytování informací, tvůrčí zapojení studentů 

do nabízených aktivit environmentálního charakteru. Jednotlivé akce by měly vést ke změně 

ekologického myšlení, vytvoření pozitivního vztahu k ţivotnímu prostředí a prosazování 

zdravého ţivotního stylu. Projekt by měl pomoci posílit a rozšířit EVVO do odborných 

předmětů, a také bychom chtěli prosadit EVVO do mimoškolní činnosti a ţivota na Domově 

mládeţe. Do projektu jsou začleněny také akce, které jsou určeny k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků i propagaci na veřejnosti. 
  

  












 

  

C. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 

- ve školním roce 2009/2010 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 kniţní 

kultury (udrţení tradičních řemesel, získání nových zkušeností a poznatků v jednotlivých 

oborech),  práce v projektu OP VK - Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání 

na SOŠ Luhačovice a v projektu „Environmentální výchova ve vyučovaných oborech 

jinak“. 

- Týden škol přidružených UNESCO (práce na stanovené téma průběţně během šk. roku 

2009/2010) – Záchrana kořenů evropské kultury 

  

  

V Luhačovicích 6. listopadu 2009 

 

Vypracovala: Ing. Jana Šuráňová 

 

 

 

 

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

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy 


