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Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice 

Adresa: Masarykova 101, 763 26  Luhačovice 
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Jméno ředitele: PaedDr. Karel Milička 

Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Ing. Jana Šuráňová 

 

Charakteristika školy :  Ve školním roce 2006/2007 škola oslavila 40. výročí existence. Je 
vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj.  V současné době vzdělává téměř 
500 studentů v oborech uměleckých řemesel, knižní kultury, managamentu a podnikání 
v umění a reklamě, managementu obchodu a v oblasti gastronomie.  

V teoretické výuce využívá odborné učebny vybavené moderní výpočetní technikou, 
jazykovou učebnu a rozsáhlou knihovnu. Má galerii, kongresový sál, internetové 
knihkupectví, prodejnu studentských prací 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 Luhačovicích v říjnu 2006, 
organizátorem byla naše škola 

- 24. – 26. 10. 2006 
- 64 zástupců ze 39 přidružených škol Unesco, zástupce České komise pro Unesco, 

koordinátorka Unesco ve Slovenské republice p. Polievková, zástupce 
Pedagogické a sociální akademie Bratislava p. Križanová, zástupce Pedagogické 
fakulty UK p. Lášková, Mgr. Vitvarová ze Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, 2 zástupci Gymnázia Otrokovice 

- 12 prezentací (Týden škol, studentské konference, soutěž Mondialogo) 
- Kulturní část – návštěva lázeňských zařízení (sanatorium Miramare, Jurkovičův 

dům), koncert Kvarteta Pavla Haase, prohlídka expozice v muzeu v Uherském 
Brodě „Jan Ámos Komenský lidstvu“. 

- Téma pro nový školní rok (Ne)moc medií. 
- Další setkání bude v Příbrami – Gymnázium Příbram, 5. ZŠ Příbram 

 

 Výstavy: 

 

- Výstava škol Zlínského kraje – dřevozpracující obory – Alternativa Zlín, 
říjen 2006 

- Výstava maturitních prací „Maturita“ – hala Vincentka, červen 2007 
- Výstava prací uměleckých řemesel na radnici v Uherském Brodě 
- Brtnická kovadlina a kovářské sympozium na Helfštýně 



 

 Soutěže: 

- Točířská soutěž v Bechyni pro studenty keramický oborů (dvě 3. místa) 
- Evropa ve škole – naše škola byla organizátorem celorepublikového kola 

mezinárodní soutěže na téma „Rovné možnosti (podmínky) pro všechny“. 
Získali jsme 3. místo v literární soutěži a zvláštní cenu evropského poslance pana 
T. Zatloukala ve výtvarné soutěži 

- Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích, září 2006 (2. místo) 

 

 9. ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice – Bylo 
možné zhlédnout 7 divadelních představení souborů z celé ČR a také další 
doprovodné akce (přednáška MUDr. Jana Cimického, výstavu scénografie Milana 
Čorby, výstavu prací studentů SOŠ Luhačovice. Kmotrou byla slovenská herečka 
Emília Vašáryová. 

 

 10. ročník Mezinárodního setkání spisovatelů – zúčastnilo se 40 významných 
autorů a literárních vědců a kritiků z ČR, SRN, Rakouska, Polska a Slovenska 

 



 15. ročník autorských setkání Literární Luhačovice – besedy s autory, semináře 
o literární tvorbě, autorská čtení s mezinárodní účastí 

 

 Týden škol zaměřený na úlohu médií v našem životě s názvem (Ne)moc médií 
– duben 2007 

 

- přednáška v předmětu ekonomika pro žáky 3. a 4. ročníků oborů 
Management obchodu a Management a podnikání v umění a reklamě – 
Public relations 

- Úvaha v českém jazyce na dané téma – Moc médií, Nemoc médií, Ne moc 
médií apod. 

- V předmětu praxe v oboru Management a podnikání v umění a reklamě 
beseda o EFFIE – soutěži o nejefektivnější reklamu (měřitelnost 
výsledků kampaní, hodnocení účinnosti a úspornosti) 

- Spolupráce v produkčním štábu Mezinárodního filmového festivalu dětí a 
mládeže Zlín 2007 a následná prezentace akce 

  

 

B. Dlouhodobé projekty: 

 Mezinárodní projekty 
- účast na oslavách 50. výročí založení Landesfachschule fur Keramik und 

Ofenbau, Stoob, Rakousko (říjen 2006) 
- Cesty autora k evropskému čtenáři – Leonardo da Vinci, osmitýdenní stáž 

4 žáků oboru Knihovnické a informační systémy a služby v St. Poeltenu a 
Vídni 



- LaBooM (Languages for Book and Media Sektor – aktivní účast                 
v  sedminárodnostním projektu Leonardo da Vinci 

- Cesty autora k evropskému čtenáři – projekt Leonardo da Vinci, stáže žáků 
v Rakousku 

- 4 zvezdice (Four little stars) – projekt Leonardo da Vinci, stáže 
slovinských žáků na  pracovištích školy a na pracovištích našich sociálních 
partnerů 

- Poznávání přímořských gastronomických zvyklostí – projekt Leonardo da 
Vinci, ve šk. roce 2006/2007 příprava stáží žáků gastronomických oborů 
(stáže září 2007 ve slovinské Izole) 

- Odborné vzdělávání v evropských knižních institucích – projekt Leonardo 
da Vinci, příprava stáží žáků oboru Knihovnické a informační systémy a 
služby (stáže září – listopad 2007 v Rakousku) 

  

C. Předpokládaný výhled do budoucna: 

- ve školním roce 2007/2008 pokračování v práci na výše uvedených 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 (udržení tradičních řemesel, získání nových zkušeností a poznatků 
v jednotlivých oborech). 

- Týden škol přidružených UNESCO (práce na stanovené téma průběžně během šk. roku 
2007/2008) 

- aktivní účast v mezinárodní umělecké soutěži s tématem „It can fly, it swims, it climbs…“ 

- Mezinárodní rok planety Země – v rámci projektu Desetiletí OSN pro výchovu 
k udržitelnému rozvoji (účast na seminářích pro učitele, účast na soutěžích žáků na téma roku 
v odborné práci, prezentacích, plakátech apod.) 

  

V Luhačovicích  dne 27. listopadu 2007 

 

Vypracovala: Ing. Jana Šuráňová 

 

 

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

ředitel školy 


