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Charakteristika školy:  Střední odborná škola Luhačovice je více než 46 let vzdělávacím zařízením, 
jehož zřizovatelem je Zlínský kraj.  Ve školním roce 2013/14 škola vzdělávala více než 300 studentů 
v oborech uměleckých řemesel, informačních služeb a knižní kultury, marketingu a managementu a 
v oblasti gastronomie. 
 
Poskytované obory vzdělání: 
 
1/ UMĚLECKÁ ŘEMESLA: 

- 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 
ŠVP: Design a zpracování kovů,  

- 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
ŠVP: Design a zpracování dřeva 

- 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 
ŠVP: Design a tvorba keramiky 

- 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 
ŠVP: Stavba strunných hudebních nástrojů 

 
2/ INFORMAČNÍ SLUŽBY  

72-41-M/01 ŠVP: Informační služby ve firmách a institucích 
 

3/ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
63-41-M/01 ŠVP: Management umění a reklamy 
 

4/ GASTRONOMIE 
65-51-H/01 ŠVP: Kuchař - číšník 
  ŠVP: Kuchař – kuchařka 
  ŠVP: Číšník - servírka 

 
V teoretické výuce využívá odborné učebny moderně rekonstruované hlavní budově, která je 
kompletně vybavena moderní výpočetní technikou, učebnou pro počítačovou grafiku, jazykovou 
učebnu a rozsáhlou knihovnu pro studenty. Škola má vlastní galerii, ateliér, přednáškový sál, 
internetové knihkupectví, prodejnu studentských prací, domov mládeže s jídelnou a moderním 
fitcentrem. 
Praktická výuka probíhá ve školních dílnách uměleckých řemesel, odborných pracovnách a na 
externích pracovištích odborného výcviku v pečlivě vybraných špičkových firmách Zlínského kraje i 
v krajích sousedních.  
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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: 

 Setkání přidružených škol UNESCO ve Valašském Meziříčí 
 za naši školu se konference zúčastnili PaedDr. Karel Milička a Mgr. Lubor Černobila 

 

 Výstavy, soutěže, akce: 

 
Z hlediska výchovy k výše uvedeným prioritám asociovaných škol v rámci ASPnet, jsou významné 
především společné akce, zvyšující kulturu školy a její integritu: 
 
a) pořádání kurzů a rozšiřujících vzdělávacích aktivit (přednášek, besed, exkurzí a zájezdů): 

 kurz kresby pro obory UŘ, kurz Land Artu; 

 kurz studené kuchyně pro žáky oborů gastronomie; 

 Flairový a barmanský kurz pro žáky oborů gastronomie;  

 kurz přípravy kávy pro žáky oborů gastronomie; 

 přípravný kurz k talentovým zkouškám pro budoucí žáky UŘ;  

 u oboru Management umění a reklamy pracovala studentská firma Junior Achievement, 
která fungovala v rámci praxe 3. a 4. ročníku (pořádání workshopů, semináře, účast na 
soutěžích, např. Think big introdution, S bankou před tabulí i v životě apod.); 

 environmentální vzdělávání a výchova byla začleněna do výuky ekologie, občanské nauky, 
přírodních věd a zeměpisu a částečně i do předmětů technologie;  

 odborné exkurze oborů Informační služby v knihovnách a informačních centrech – Zlín;  

 odborné exkurze oborů UŘ (např. kovářů do Dolních Vítkovic, Technické muzeum v Brně; 

WOOD TEC v Brně, Galerie Zlín, výstava na Helfštýně apod.); 

 tradiční jednodenní zájezd do předvánoční Vídně a odborný zájezd do Vídně (Lucian 
Freud); 

 exkurze na gastrofestivaly (např. Salima Brno, Olima Olomouc) a do výroben 
potravinářského průmyslu (např. Lagris – Podravka, pivovar Uherský Brod) 

 akce DM (velikonoční pletení pomlázek, vánoční večer). 

b) pořádání výstav úspěšných prací oborů na veřejnosti: 

 výstava maturitních a ročníkových prací v hale Vincentka 

 výstava v Muzeu ve Strážnici; 

 prezentace oborů UŘ (Březůvky, Kaňovice, Mikulášský jarmark Luhačovice, Valašský 
jarmark ve Valašských Kloboukách, prezentace oborů UŘ v Muzeu JAK v Uherském Brodě 
a na zámku v Holešově apod.); 

 pořádání krajského kola celostátní soutěže Evropa ve škole; 

 soutěž o nejlepší novoročenku na rok 2013; 
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c) veřejné oceňování významných individuálních a kolektivních úspěchů:  

 na soutěžích místního (školního) charakteru (výstava klauzurních prací oborů UŘ a jejich 
veřejné zhodnocení, výstava studentských prací Machr svého oboru ve školní galerii, 
řezbářské sympozium v lázních Luhačovice jako přehlídky výjimečných činností jednotlivých 
oborů; 

 na oborových přehlídkách a soutěžích (kovářské soutěže Helfštýn, Brtnické kovadliny, 
točířská soutěž v Bechyni, řezbářské sympozium Zlatý řez v Praze); 

 výsledků při maturitních a závěrečných zkouškách; 

 soutěž Machr svého oboru a Mistr v gastronomických disciplínách (vaření kávy, valašské 
pokrmy z brambor apod.) 

 při významných akcích pro sociální partnery a pro zřizovatele (např. rauty Sportovec roku, 
Ocenění nejlepších učitelů roku apod.).  

d) akce v rámci prevence sociálně patologických jevů 

 multikulturní workshopy:  

- Multikulturní společnost: utopie nebo realita?  (Nesehnutí) 

 preventivní programy Policie ČR 

 

Nejdůležitější soutěže a přehlídky – počty zúčastněných ve školním roce  2013/2014  

 

Název soutěže, přehlídky 
Počty účastníků a jejich umístění 

Školní  
kolo 

Okresní  
kolo 

Krajské 
kolo 

Celostátní  
kolo 

Točířská soutěž Bechyně 10 0 0 3 (1. a 3. místo) 

Hefaiston  70   7 (čestné uznání 

Matematický KLOKAN 20    

Olympiáda v JČ 20 0 2 0 

Olympiáda v německé konverzaci 19 0 0 0 

Olympiáda v anglické konverzaci 28 0 1 0 

Ekonomicko-manažerská 
olympiáda 

28  1   

O nejlepší novoročenku 40 - - - 

Finanční gramotnost 22  6 (1. místo)  

Evropa ve škole 10  0 0 

Brtnické kovadliny    2 (čestné uznání) 

Machr svého oboru 69    

Soutěž Region Regina    1 (1. místo) 

 
Nejhodnotnější ocenění získali naši kováři v celostátní soutěži Hefaiston na Helfštýně a čestné uznání 
na oborové soutěži Brtnické kovadliny, dále pak keramici obsadili 1. a 3. místo v celostátní točířské 
soutěži v Bechyni (viz foto).  
Významné ocenění za soutěž Go - prezentace regionu v rámci 17. ročníku Veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2014, získala studentka 2. ročníku Managementu umění a reklamy (reprezentovala 
region Valašsko, vítěz v disciplíně Krajový produkt).  
Do celostátního kola se probojovalo vítězstvím v krajském kole družstvo žáků Managementu umění 
a reklamy. 
V Ekonomicko-manažerské olympiádě UTB Zlín si zajistila studentka Managementu umění a 
reklamy postup mezi 100 úspěšných z 2 800 účastníků.   
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Ekonomický test Podnikatelské dovednosti (JA) zvládla jako jediná ze všech zúčastněných studentka 
Managementu umění a reklamy z naší školy a získala příslušný certifikát. 
Škola se zapojila do internetové soutěže STŘEDNÍ ROKU a získala 2. místo ve Zlínském kraji, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další významné akce školy: 

a) školní i mimoškolní činnost směřující ke zvýšení vnitřní kultury školy a výchovy k toleranci: 

 vydávání studentského časopisu MLOK; 

 organizace Majálesu v rámci Otevírání pramenů v Luhačovicích;  

 Mikulášský jarmark v Luhačovicích; 

 aktivní účast na Dnech otevřených dveří a burzách základních škol; 

 imatrikulace 1. ročníků studijních oborů a stužkovaní maturantů a ples školy;  

 slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů na radnici města;  

 soutěž o nejlepší novoročenku školy; 

e) odborná přednáška s praktickým nácvikem první  pomoci (VOŠ a SŠ zdravotní Zlín) 
b) podpora akcí konaných ve spolupráci s městem a sociálními partnery (s podílem DM i dal-

ších výchovných pracovníků); 
 pořádání 22. Literárních Luhačovic; 

 podíl na organizaci akcí Otevírání pramenů, Mezinárodního festivalu dětských folklorních 
souborů „Písní a tancem“ apod.; 

c) účast školy na akcích humanitárního charakteru (s účastí DM): 
 Srdíčkový den;  

 Květinkový den – den proti rakovině; 

 Svátek s Emilem; 

 Bílá pastelka; 

 bezpříspěvkové darování krve na Transfúzním oddělení KNTB ve Zlíně, celkem 25 žáků 

 celoškolní sbírka PET uzávěrů, částka z jejich prodeje přispěje na rehabilitační pobyt chlapce 
postiženého mozkovou obrnou z Brna 
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 spolupráce s Azylovým domem ve Zlíně Rozzáříme dětský úsměv; 

 účast na programu Eurofall – spolupráce při organizaci výchovného působení na děti z DD; 

d) sportovní akce: 
 Vánoční turnaj ve volejbale (viz foto);  

 LVVZ 1. A 2. ročníků;  

 Sportovní kurz a jazykový kurz 3. ročníků; 

 Sportovní dny školy; 

 Volejbalový turnaj o pohár ředitele školy 

 Akce „mokré tričko“ pro pedagožky školy 

e) kulturní akce: 
 kulturně-historické exkurze do Prahy, jižních Čech a na jižní Moravu, do Krajské knihovny ve 

Zlíně, zájezd žáků a pedagogů na výtvarné a kulturně historické výstavy do Vídně); 

 návštěvy filmových a divadelních představení – Brno, Zlín, Uherské Hradiště;  

 organizace filmového klubu JEDEN SVĚT 

f) Škola je přidružená do mezinárodní sítě škol UNESCO a byla potvrzena jako člen koordinační 
komise přidružených škol k organizaci UNESCO. Zúčastnila se setkání škol UNESCO ve 
Valašském Meziříčí v září 2013 a v březnu 2014 proběhl Týden škol UNESCO. 
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 Předpokládaný výhled do budoucna: 

Ve školním roce 2014/2015 budeme pokračovat v práci na projektech a uplatňování myšlenek, které 
jsme si stanovili při našem vstupu mezi školy UNESCO.  

V rámci priority zachování kulturního dědictví a multikulturalismus to bude realizace plánovaných 
projektů v Erasmus+. Dále soustředění se na přípravu dalších aktivit dobíhajícího projektu Leonardo 
da Vinci (stáž pro keramiky do Turecka, oblast Kappadokie), zejména pro oblast uměleckých řemesel, 
umění a knižní kultury (udržení tradičních řemesel, získání nových zkušeností a poznatků 
v jednotlivých oborech). 

V rámci priority výchova k toleranci cítíme, že nejlepším motivací žáků k toleranci je jejich vlastní 
dobré zařazení do společnosti a uplatnění v reálném životě. Proto se v nadstavbové části námi 
poskytovaného vzdělávání budeme orientovat právě na tuto oblast. 
Na konci školního roku získala škola projekt Partnerství s finanční účastí v krajském projektu OP VK 
NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Všeobecným cílem 
projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému 
podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. 
Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního 
prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace 
podnikatelských fór). Cílovými skupina projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů 
netechnického směru, žáci a pedagogičtí pracovníci učebních oborů netechnického směru a žáci a 
pedagogičtí pracovníci dvou ZŠ (Bojkovice a Luhačovice. Předkladatelem projektu je Zlínský kraj. Na 
jeho realizaci se bude pilotně podílet 6 finančních partnerů. Těmito partnery jsou: SPŠOA Uherský 
Brod, SŠPHZ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice, SZŠ Zlín, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Krajské centrum 
dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.. 
Celkový rozpočet projektu činí 16 419 360 Kč a naše finanční dotace z toho je 2 450 000 Kč. Bude 
určena na další vybavení školy a tvorbu projektových záměrů. 
Kromě toho jsme se stali spolupracující školou v projektu ESF Rozvoj podnikatelských znalostí, 
schopností a dovedností žáků. Budeme se podílet na financování s celkovou částkou 3 531 991,95 Kč. 
Realizátorem projektu je Univerzita Palackého Olomouc a partnerem Statutární město Olomouc. 
 
 

 

V Luhačovicích 19. prosince 2014     
 
Vypracovali: 
PaedDr. Karel Milička 
Mgr. Lubor Černobila 

PaedDr. Karel Milička, v.r. 
ředitel  
Střední odborná škola Luhačovice 


