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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 400 studentů 

v oborech uměleckých řemesel, knižní kultury, managamentu umění a reklamy a v oblasti 

gastronomie.  

V teoretické výuce využívá odborné učebny v nově rekonstruované hlavní budově 

vybavené moderní výpočetní technikou, jazykovou učebnu a rozsáhlou knihovnu. Má galerii, 

přednáškový sál, internetové knihkupectví, prodejnu studentských prací, domov mládeže 

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 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: 

A. Konkrétní akce 

 Setkání přidružených škol UNESCO v Českém Krumlově   

- z naší školy se zúčastnila Ing. Jana Šuráňová    

-  

 Výstavy: 

a) výstava betlémů v Hodoníně – listopad - prosinec 2010 

b) výstava v Městské knihovně v Luhačovicích – březen 2011 

c) výstava maturitních a ročníkových prací žáků uměleckých řemesel v hale 

Vincentka, Luhačovice – červen 2011 

 

 

 

 



 

 

 Soutěže: 

- 14. ročník mezinárodní točířské soutěže pro studenty keramických oborů na 

středních výtvarných školách – listopad 2010 – 2. místo Veronika Přikrylová,      

3. místo Jan Rašík 

- 4. – 5. místo ve finále soutěže Business Point 

- Účast ve finále soutěže SAPERE (zaměřená na zdravý životní styl) 

- Euroscola  - účast 25 žáků na workshopu ve Štrasburku (Parlament EU). Žáci 

měli možnost zhlédnout katedrálu Notre-Dame de Strasbourg vybudovanou v 

románském a gotickém slohu se severní věží, která je vysoká  143 metrů  a byla až 

do roku 1874 nejvyšší stavbou na světě, byť nebyla nikdy dostavěna.   Od roku 

1988 je historické centrum Štrasburku s názvem Grande Île zapsáno na 

Seznamu světového dědictví UNESCO. 

- 2. místo v soutěži Europa Game – Dominik Hanák (soutěž v rámci workshopu ve 

Štrasburku za účasti 500 žáků z 20 zemí).   

 Další aktivity: 

- seminář moderního umění – 20. – 21. století 

- kurz Večerní kresby a modelování 

- pomoc handicapovaným dětem v rámci projektu Daruj část svého dětství – pro 

nadaci Rodinná pohoda, o.s., se sídlem ve Vyškově 

- majáles v květnu 2011 – V rytmu reggae 

  

  

  



 

 Divadelní Luhačovice – srpen 2011 

Třináctý ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice připravilo opět 

Občanské sdružení Divadelní Luhačovice. Prezidentem festivalu byl jako každoročně pan 

Miloslav Mejzlík, kmotrou přehlídky Božidara Turzonovová.   

Produkčním štábem byli studenti a pedagogové Střední odborné školy Luhačovice a studenti 

dalších středních a vysokých škol, ve spolupráci s odborníky divadelní kultury a 

dobrovolnými divadelními nadšenci.   
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 Literární Luhačovice – červen – červenec 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Znovu se sešli členové Klubu českých spisovatelů z Prahy v DM SOŠ Luhačovice    

ke 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, besedy pro veřejnost a  

společná autorská čtení.  

Letos se LL zúčastnili básníci a prozaici Jan Cimický, František Cinger,   Petr Prouza, 

Václav Suchý, aj.  

  

 Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 

Každoročně spoluorganizujeme Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a 

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

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

vytváří dárky pro všechny účastníky. Pro účastníky festivalu zajišťujeme také ubytování, 

stravování, poskytujeme prostory fitcentra pro potřeby Taneční dílny. 

 

B. Týden škol se zaměřením na jedno z témat dohodnutých na zasedání 

koordinačního týmu – Mezinárodní rok chemie, Mateřský jazyk, Globální 

změny klimatu  

Vzhledem k zaměření naší školy jsme si vybrali téma Mateřský jazyk. Týden škol 

proběhl v termínu 23. 5. – 27. května 2011 

 Aktivity probíhaly v prostorách naší školy v Luhačovicích, byly organizovány pro 

žáky 1. – 3. ročníků v době, kdy 4. ročníky všech studijních oborů skládaly ústní 

maturitní zkoušky.  

- V rámci projektu Další vzdělávání pro Vás pokračovaly práce na tvorbě 2 

vzdělávacích modulů 

- V rámci udržitelnosti projektu Rozvoj klíčových kompetencí v odborném 

vzdělávání na SOŠ Luhačovice (CZ.1.07/1.1.08/01.0009) žáci měli 

možnost sledovat v přednáškovém sále školy a dalších učebnách vytvořené 

výukové moduly a studijní příručky. Vzhledem k tématu týdne škol se 

zaměřením na Mateřský jazyk konkrétně moduly Světová literatura 

napříč staletími a civilizacemi I. A II s cílem vyzdvihnout úlohu české 

literatury a rodného jazyka. Moduly byly převedeny na e-Learningovou 

platformu pro žáky školy i další zájemce. 

- Slohová cvičení – úvaha na téma Co pro mě znamená mateřský jazyk. 

Aktivita se týkala žáků 3. ročníku, nejlepší práce byly zveřejněny ve 

školním časopise. 

 

  

 

  



C.  Dlouhodobé projekty 

 

 Marketingové komunikační aktivity v evropském sektoru 

Projekt mobility Leonardo da Vinci umožní 8 žákům oborů Management umění a reklamy a 

Informační služby stáže v rakouských institucích zaměřených na marketing a reklamu. Stáže 

budou realizovány po dobu 8 týdnů v rakouských institucích v St. Poeltenu (Zemská 

učňovská škola, nakladatelství Residenz, Landesmuseum, Festspielhaus St. Poelten, 

Marketing St. Poelten). Součástí stáží je i spoluúčast na přpravě a průběhu výstav a festivalů. 

Žáci zlepší své znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

marketingu a médií, seznámí se s nejmodernějšími metodami práce i s technickým 

vybavením. 

 

 THE INTEGRATION OF VOCATIONAL EDUCATION WITH THE 

INDUSTRIE  

Projekt Leonardo da Vinci Partnerships, kterého se účastní 6 subjektů ze 6 zemí. 

Jak už vyplývá z názvu, cílem projektu je nalezení metod posílení spolupráce mezi odbornými 

školami a firmami, zlepšení komunikace mezi nimi, sjednocení vystupů odborného 

vzdělávání s požadavky praxe.  

Odborníci ze škol a jejich sociální partneři budou moci využívat příkladů dobré praxe z jiných 

zemí tak, aby nedocházelo k paradoxní situaci, kdy na jedné straně absolventi odborných škol 

nemůžou najít práci a na druhé straně firmy nenacházejí zaměstnance odpovídající 

kvalifikace.  

V projektu pracují tyto školy: 
Střední odborná škola Luhačovice, Česká republika 

NEVSEHIR TEKNIK VE ENDUSTRI MESLEK LISESI, Nevsehir, Turecko 

Skive Tekniske Skole, Midtjylland, Dánsko 

Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabruck in Bersenbruck, Německo 

TECHNICZNE ZAKLADY NAUKOWE, DĄBROWA GÓRNICZA, Polsko 

GRUP SCOLAR ENERGETIC NR.1, TG-JIU, Rumunsko 

 
  

D. Předpokládaný výhled do budoucna: 

 

 Práce v projektech 

Ve školním roce 2011/2012  pokračování v práci na projektech a uplatňování myšlenek, které 

jsme si stanovili při našem vstupu mezi školy UNESCO.  Soustředění práce na dokončení  

projektu Leonardo da Vinci s názvem Propagace lázeňství, zejména jeho vlivu na zdravý 

životní styl, realizaci projektu mobility Leonardo da Vinci s názvem a LdV Partnerships 

názvem THE INTEGRATION OF VOCATIONAL EDUCATION WITH THE 

INDUSTRIES, realizaci projektu mobility LdV Marketingové komunikační aktivity 

v evropském sektoru. 



 
 

 

Dále soustředění se na přípravu dalších projektů LdV, Comenius apod., zejména pro oblast 

uměleckých řemesel, umění a knižní kultury (udržení tradičních řemesel, získání nových 

zkušeností a poznatků v jednotlivých oborech). 

V podaném projektu OP VK s názvem Inovační technologie v odborných předmětech a 

odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro (pokud bude schválen) se zaměříme 

v oblasti uměleckých řemesel zejména na tyto technologie: inkrustace a intarzie dřeva, 

keramiku RAKU, výrobu damascenské oceli.  

 

 Týden škol UNESCO 

Práce na stanovené téma průběžně během šk. roku 2011/2012. 

 

 

V Luhačovicích 20. září 2011 

Vypracovala: Ing. Jana Šuráňová 

 

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

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy 


