
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

SOŠ LUHAČOVICE REALIZUJE DALŠÍ PROJEKT Z OPERAČNÍHO PROGRAMU 

VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST  
 

V pořadí už druhý projekt OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1. 1. - číslo výzvy 01 pod 

názvem CZ.1.07/1.1.38/01.0015 INOVAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÝCH 

PŘEDMĚTECH A ODBORNÉM VÝCVIKU UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A OBORŮ 

GASTRO budou v následujících měsících realizovat pedagogové SOŠ Luhačovice. Na rozvoj 

uvedených oborů tím do školního rozpočtu během necelých dvou let přibude z ESF a státního 

rozpočtu více než 3,4 miliony Kč.  

Cílem projektu je zvýšit kvalitu počátečního odborného vzdělávání: a) žáků 1. až 4. ročníku 

uměleckých oborů (Design a tvorba keramiky, Design a zpracování dřeva, Design a zpracování 

kovů, Stavba strunných hudebních nástrojů) b) žáků 1. až 3. ročníku tříletého oboru Kuchař - číšník.  

Tohoto cíle dosáhneme inovací technického vybavení, zavedením nových technologií v odborném 

výcviku a odborných předmětech, tvorbou výukových programů a pomůcek s využitím prostředků 

ICT. V rámci projektu chceme vytvořit a následně ověřit netradiční technologie pro jednotlivé 

obory.  

Výstupem projektu bude vytvoření 6 vzdělávacích modulů (4 pro UŘ a 2 pro obory gastro):  
M1. Keramika Raku - netradiční technologie japonské výroby keramiky M2. Ztracená a 

znovuzrozená technologie kovářského svařování ve výrobě damascenské oceli M3. Techniky 

inkrustace a intarzie dřeva. Povrchová úprava dřeva šelakovou politurou M4. Návrhy výrobků 

UMŘ, zhotovení dokumentace s využitím ICT a grafického softwaru M5. Inovace výuky 

odborných předmětů a odborného výcviku o moderní technologie s využitím ICT (Objednávkový 

systém a Recepturní systém) M6. Modernizace výukových metod při výuce odborných předmětů a 

odborného výcviku.  

Více o projektu naleznete v oddíle PROJEKTY na www.sosluhac.cz. 

 

Další evropské projekty pro další rozvoj SOŠ Luhačovice  

Ojedinělou příležitost seznámit se současnou kulturou, historií a školstvím devíti evropských zemí a 

možnost konfrontovat je s vlastními dosavadními zkušenostmi mají v následujících dvou letech 

studenti a pedagogové Střední odborné školy Luhačovice (www.sosluhac.cz). Umožní jim to čtyři 

mezinárodní projekty, které škola získala ze vzdělávacích programů celoživotního učení Leonardo 

da Vinci (LdV) a Comenius z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.  

Nejstarší z nich je projekt LdV Marketingové komunikační aktivity v evropském sektoru, který 

začal už loni a který zprostředkuje v tomto školním roce dalším 4 žákům oboru Management umění 

a reklamy a Informační služby, aby se během stáže v dolnorakouském St. Pöltenu seznámili 

s provozem a organizací veřejných a kulturních institucí zaměřených na marketing a reklamu a 

zároveň rozšířili své jazykové schopnosti.  

Už čtvrté pracovní setkání (po Rumunsku, ČR a Dánsku, budeme jednat tentokrát v Polsku) nás 

čeká v rámci projektu LdV Partnerships – The Integration of Vocational Education with The 

Industries, které se v zastoupení škol šesti států (hostiteli budou ještě Německo a Turecko) snaží 

srovnat a pochopit rozdíly ve vztazích a spolupráci škol a soukromých firem v odlišných oblastech 



Evropy. 

Nejexotičtější třítýdenní stáže nabízí projekt mobilit LdV – Objevování dědictví turecké 

gastronomie, během něhož se ve špičkovém mezinárodním hotelu v oblasti Cappadocie seznámí 12 

žáků gastronomických oborů naší školy (kuchaři a číšníci) s tureckou kuchyní a s místním 

vyspělým lázeňstvím. 

Nejnovějším projektem získaným z evropských dotací je projekt Partnerství škol Comenius s 

názvem Hudba jako nositel kulturní identity, který v následujících dvou letech zahrnuje 

minimálně 12 mobilit žáků a učitelů do partnerských středních škol ve Španělsku (město Lleida), 

Itálii (Neapol) a Litvě (Lelinuai). Školy z těchto měst pak budou na oplátku hostit také Luhačovice. 

Na výše uvedené projekty získala škola více než 65 000 €, které se nepochybně vrátí v podobě 

rozšíření jazykových schopností žáků, zlepšení jejich grafických a IT dovedností, ale také pomůže 

rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si 

základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj a pro jejich budoucí zaměstnání. Tyto 

zkušenosti, stejně jako prostředky z projektů OP VK, se jistě projeví v dalším rozvoji žáků i 

pedagogů SOŠ Luhačovice a zvýrazní tak úspěchy školy (naposled získali žáci uměleckých řemesel 

vynikající 2. místo celostátní prestižní soutěže Machři roku 2012 v Plzni). 
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