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CZ.1.07/1.1.08/01.0009  Rozvoj klíčových kompetencí v odborném 
vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice 
 
Od 3.11.2008 začíná  projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(1.1. – Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji). 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
 
Cílem tohoto dvouletého projektu je zvyšování kvality odborného vzdělávání všech 
maturitních oborů, zvláště tam, kde potřebné inovace zastarávají, a rozvoj klíčových 
kompetencí žáků. S prudkým rozvojem ICT je nutné poskytnout žákům nové moderní 
poznatky, motivovat žáky k učení a zvýšit zájem o studované obory.  
Je určen pro  studijní obory:  Umělecká řemesla, Knihovnické a informační systémy a služby, 
Management a podnikání v umění a reklamě. 
 
Cíle projektu byly konzultovány s partnerskou školou (SUPŠ sklářskou ve Valašském 
Meziříčí), podnikatelskými subjekty (např. houslařská dílna ing. Celého ve Zlíně), s orgány 
státní správy (Zlínský kraj), samosprávy (Město Luhačovice) a dalšími vzdělávacími a 
kulturními institucemi. 
 
Bude vytvořeno 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 žáky školy i další zájemce. ELearningový portál bude pořízen 
jako služba, bude zajištěna jeho správa a pronájem. ELearningová metoda není zatím na 
středních školách běžnou metodou. Žáci se budou tímto způsobem připravovat na jeden 
z typů výuky na vysoké škole, kde se běžně s touto formou setkají. 
 
Výukové moduly: 
 

1. Interiérový design – moderní trendy a ukázky 
2. Moderní trendy ve výtvarné a grafické přípravě 
3. Vybrané kapitoly z dějin umění 
4. Dějiny hudby v kontextu s vývojem strunných hudebních nástrojů 
5. Historické technologie výroby hudebních nástrojů 
6. Světová literatura napříč staletími a civilizacemi 

 
Moduly budou pilotně ověřeny a zapracovány do ŠVP všech studijních oborů ve všech 
ročnících. Změnou bude využití nových poznatků a moderních metod v odborných 
předmětech, se kterými se žáci doposud běžně nesetkávali. Jako praktické využití znalostí a 



dovedností z výukových modulů bude uspořádání výstav v prostorách města Luhačovice, na 
kterých budou prezentovány práce žáků s uvedenou tematikou. 
 
Uvedené moduly budou završeny zorganizováním uměleckých výstav a 4 exkurzí žáků 
do význačných kulturních a historických destinací: Paříž, Vídeň, Levoča a Praha. 
 
Pro zajištění pilotní výuky 6 vzdělávacích modulů a dalších aktivit projektu bude zakoupeno: 
19 notebooků včetně grafických programů, 1 digitální fotoaparát, 1 digitální kamera, 1 
dataprojektor, 1 Activ board tabule, 1 barevná multifunkční tiskárna, 30 malířských stojanů  a 
15 polohovatelných lavic.  
 
Projekt budou realizovat: vedoucí projektu, 2 zkušené koordinátorky, učitelé – metodici, 
vyučující odborných předmětů naší školy, 3 eLearningoví specialisté a externí odborníci 
z praxe.  
 
Po ukončení projektu bude zpracována závěrečná zpráva a uskutečněna závěrečná konference, 
propagující výstupy projektu. Na konferenci budou pozváni partneři projektu, sociální 
partneři školy, zástupce školské rady, Zlínského kraje a dalších podobně profilovaných škol. 
 
Partnery projektu jsou:   
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí a Město Luhačovice.  
 
Rozpočet projektu je  3 492 737 Kč. 
 
 


