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Charakteristika školy:  je kvalitním vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj.  
Ve školním roce 2017/2018 vzdělávala více než 290 studentů v oborech uměleckých řemesel 
(Design a zpracování kovů, Design a zpracování dřeva, Design a tvorba keramiky, Stavba 
strunných hudebních nástrojů), Informačních služeb (Informační služby ve firmách a 
institucích), Ekonomiky a podnikání (Management umění a reklamy, nově ŠVP Management 
a marketingové komunikace) a v oblasti gastronomie (Kuchař – číšník). 
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 
 

 
 

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

3/ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
 63-41-M/01 ŠVP: Management a marketingové komunikace 

 
4/ GASTRONOMIE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

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. 
 
 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 v Kroměříži 25.-26.9.2017 
 za naši školu se konference zúčastnil PaedDr. Karel Milička, Ing. Jana Šuráňová, 

Mgr. Lubor Černobila 

 

Akce v rámci priority ASPnet – Zachování kulturního dědictví:  

Z hlediska výchovy k výše uvedeným prioritám asociovaných škol v rámci ASPnet, jsou 
významné především společné akce, zvyšující kulturu školy a její integritu: 
 
 

pořádání kurzů a rozšiřujících vzdělávacích aktivit (přednášek, besed, exkurzí a 
zájezdů): 

 kurz kresby pro obory UŘ, kurz Land Artu; svářečský kurz; 

 motivační kurz pro žáky gastronomie; 

 kurz studené kuchyně; 

 barmanský kurz 

 kurz Moderní přípravy kávy pro žáky oborů gastronomie v provozovnách sociálních 
partnerů; 

 přípravný kurz k talentovým zkouškám pro budoucí žáky UŘ;  

 environmentální vzdělávání a výchova k lokálnímu patriotismu byla začleněna do 
výuky ekologie, občanské nauky, přírodních věd a zeměpisu a částečně i do 
předmětů technologie a dále prohlubována formou exkurzí a workshopů (Ekologická 
vesnice Hostětín, Poklady bělokarpatské krajiny, literárními procházkami po 
významných místech našeho kraje 
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 semináře a soutěžní akce oboru Management umění a reklamy (studentská firma 
Junior Achievement - pořádání workshopů (káva v reklamě, Pišqworkiáda, soutěž 
Bussines Point, Den marketingu ve Zlíně, semináře o právu, účast na soutěžích, 
projekt SMART UP – Luhačovice pro všechny; 

 odborné exkurze a semináře oborů Informační služby v knihovnách a 
informačních centrech – Krajská knihovna a IC Zlín, Knihovna UTB Zlín, a 
spolupráce s KIS Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity Brno. (prezentace oboru, práce na učebnici, Letní škola 
KISKu), Exkurze v Kralicích, účast v Projektu zahradního ateliéru - soutěži Navrhni 
projekt, Svět knihy Praha);  

 odborné exkurze oborů UŘ (např. exkurze do vily Tugendhat, exkurze Svět techniky 
– Ostrava, exkurze do podniku TON a expozice Zlínský design, exkurze do oblasti 
Dolní Vítkovice, odborná exkurze do vídeňské porcelánové manufaktury Augarten a 
Umělecko-historického muzea ve Vídni); 

 exkurze a akce oborů gastronomie - workshopy (např. Kurz středomořské kuchyně – 
viz foto), exkurze na výstavy a festivaly (např. Flora Olomouc – návrat ke kořenům, 
Dobrá čajovna – Penam Zlín, Salima Brno, Barista roku) a do výroben 
potravinářského průmyslu (Podravka – Lagris, Pivovar Hrádek, čokoládovna 
Vizovice); 

 

pořádání výstav úspěšných akcí v rámci školy i na veřejnosti: 

 soutěž o nejlepší novoročenku na rok 2018; 

 matematická soutěž KLOKAN; 

 soutěž Best in English 

 školní kola Olympiád v cizích jazycích a JČ; 

 výstavy ročníkových a klauzurních prací; 

 výstava prací UŘ na KÚ Zlín; 
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Akce v rámci priority ASPnet – Multikulturalismus:  

 beseda s Lenkou Pavelčíkovou o jejích cestách po Japonsku  

 tradiční jednodenní zájezd do předvánoční Vídně a odborný zájezd do umělecké 
Vídně; 

 školní kola Olympiád v cizích jazycích a JČ; 

 Škola využila výsledky projektu Erasmus+ Moderní trendy v gastronomii a 
současné trendy evropského marketingu (význam pro 24 žáků gastronomie praxe 
v Turecku a 4 žáků Managementu umění a reklamy praxe v Rakousku), kteří 
přenesli na své spolužáky své zkušenosti tak, aby se lépe uplatnili v praxi a zlepšila 
se jejich integrace na evropském trhu práce. Stejně tak využila projektu ERASMUS+ 
Na zkušenou napříč Evropou, tedy nejen pro 20 žáků oborů gastronomie, 
Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích, kteří se 
zúčastnili praxe v Portugalsku.  

 Dále jsme začali využívat na nově získaném projektu Erasmus+ vzdělávací mobilita 
jednotlivců s názvem Učíme se z historie a poznáváme současnost tradičních 
řemesel, který znovu podpoří žáky oboru Design a tvorba keramiky, zejména novým 
pohledem na specifické techniky tvorby a zdobení turecké keramiky. Zde nám praxi i 
ubytování zajišťovala organizace Cappadocia Egitim Akademisi Dernegi.  

 Jazykové vzdělávání podpořily i pořádání divadelního představení souboru The Bear 
Theatre Praha.  

 Ve školním roce 2017/2018 měla škola v plánu dokončit projekt Erasmus+ 
v návaznosti na předchozí spolupráci s dosavadními zahraničními partnery, s názvem 
UČÍME SE Z HISTORIE A POZNÁVÁME SOUČASNOST TRADIČNÍCH ŘEMESEL. 
Obsahem projektu bylo poznání pracovního prostředí, seznámení se s odlišnými 
metodami práce, pracovními postupy a k zlepšení komunikace v cizích jazycích. 
Projekt byl zaměřen na 12 žáků oboru Design a tvorba keramiky. Bohužel vinou 
zhoršené politické situace v cílové zemi musel být výjezd pro poslední čtyřtýdenní 
stáž v maloasijském Avanosu zrušen. Škola hodně usilovala o získání projektů 
nových, zatím se nepodařilo podobný projekt získat.  

 

Akce v rámci priority ASPnet – Výchova k toleranci: 

 Veletrh práce Zlín pro vycházející ročníky 

 odborná přednáška s nácvikem 1. pomoci (VOŠ a SŠ zdravotní Zlín); 

 konference Cesty krve; 

 Zdravá pětka – environmentální program; 

 akce DM (velikonoční a vánoční večer); 

 

veřejné oceňování významných individuálních a kolektivních úspěchů:  

 na soutěžích místního (školního) charakteru (výstava klauzurních prací oborů UŘ a 
jejich veřejné zhodnocení) jako přehlídky výjimečných činností jednotlivých oborů 
(Machr svého oboru); 

 na oborových přehlídkách a soutěžích (kovářské soutěže Helfštýn, točířská soutěž 
v Bechyni); 
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 výsledků při maturitních a závěrečných zkouškách, nejlepších žáků ve třídě; 

 mistr v gastronomických disciplínách (příprava pokrmů z kysaného zelí); 

 při významných akcích pro sociální partnery a pro zřizovatele (např. rauty); 

 

akce v rámci prevence sociálně patologických jevů: 

 stmelovací pobyty žáků nastupujících ročníků (Maršov) 

 výukový program Na jedné lodi – problematika globalizace 

 preventivní programy (odborná přednáška o první pomoci, workshop Tak tohle 
neprojde - na téma totalita organizace Post bellum, webinář o HIV, návštěva 
okresního soudu v Uherském Hradišti) 

 

školní i mimoškolní činnost směřující ke zvýšení vnitřní kultury školy: 

 organizace tradičního Majálesu;  

 matematický a jazykový kurz; 

 imatrikulace 1. ročníků studijních oborů a stužkovaní maturantů; 

 ples školy;  

 slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů na radnici města;  

 podpora akcí konaných ve spolupráci s městem a sociálními partnery (s podílem 
DM i dalších výchovných pracovníků), zejména podíl na organizaci akcí, např. 
Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ apod.; 

  

účast školy na akcích humanitárního charakteru (s účastí DM): 

 Pomoc dětem – humanitární sbírka; 

 Květinkový den – den proti rakovině; 

 Bílá pastelka; 

 

sportovní akce: 

 Vánoční turnaj ve volejbale;  

 LVVZ 1. a 2. ročníků;  

 Sportovní kurz 2. a 3. ročníků;  

 Sportovní dny školy; 

  

kulturní akce: 

 kulturně-historické exkurze 4. ročníků do Prahy, Umělecko-literární exkurze Ostrava, 
do Krajské knihovny ve Zlíně, zájezd žáků a pedagogů na výtvarné a kulturně 
historické výstavy do Vídně); 

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

 exkurze do Poslanecké sněmovny 

 besedy s významnými osobnostmi kulturního a společenského života (Jan Cimický, 
Jiří Žáček, Eva Kantůrková, Stanislav Motl). 
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Nejdůležitější soutěže a přehlídky – počty zúčastněných ve školním roce  2017/2018  

Název soutěže, přehlídky 
Počty účastníků a jejich umístění 

Školní  
kolo 

Okresní  
kolo 

Krajské 
kolo 

Celostátní  
kolo 

Točířská soutěž Bechyně 5   (1. a. 3. místo) 

Matematický KLOKAN 20    

Soutěž o nejlepší novoročenku 
2018 

10    

Evropa ve škole 10   ? 

Olympiáda v JČ 15 1   

Olympiáda v JN 25 1   

Olympiáda v JA 25 1   

Angličtinář roku 40    

Best in English 14    

Olympiáda v JR 15    

Business Point 5   finále 

Pišqworkiáda 10 4. místo   

Soutěž Region Tour 1   1. místo 

Soutěž týmů Navrhni projekt 3 - 2. místo  

Úspěšná účast v soutěžích: 
1. Studentka 2. M, obhájila pro naši školu titul královny regionů na mezinárodním veletrhu 

cestovního ruchu REGIONTOUR 2018 a GO 2018;  
2. Točířská soutěž v Bechyni: V hlavní soutěži naše studentky obsadily první a třetí místo. 

Ve vedlejší soutěži „Jeden jako druhý“ třetí a páté místo.;  
3. Žákyně 3. M, čestné  uznání  v celostátní literární  soutěži Evropa ve škole 2017/2018 
4. Projekt zahradního ateliéru – tři naše studentky třídy 2. K, se umístily na 2. místě 

v regionálním kole soutěže Navrhni projekt 
5. Výsledky online soutěže Angličtinář roku 2017/2018, do níž se přihlásilo 17 612 studentů 

z 29 zemí - nejvíce bodů z naší školy získala studentka třídy 2. K (79 bodů z možných 98 
b.). 

6. Žáci třídy 3. M se zúčastnili finále ekonomicko-marketingové soutěže Business Point na 
VUT v Brně. Z dvaceti registrovaných týmů postoupilo do finále pouze deset, mezi nimi i 
náš tým Elektra. 

 
PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Škola věnuje své prezentaci na veřejnosti velkou pozornost. Vzhledem ke snižující se 
populaci se snaží vytvořit svůj co nejpříznivější obraz jako vynikající vzdělávací, ale i kulturní 
společenské instituce, která se významně podílí na životě města, regionu i celého Zlínského 
kraje. Svými aktivitami i postavením školy zařazené do sítě UNESCO však mnohdy 
překračovala i hranice regionu a mnohými akcemi směřovala k celostátní i k mezinárodní 
úrovni. V minulém roce se škola prezentovala na mnoha akcích, mezi něž patří: 

 burzy a veletrhy škol v Kroměříži, Holešově, Zlíně, Valašských Kloboukách, 
Uherském Hradišti, ve Vsetíně, v Břeclavi, Hodoníně a v Brně;  

 vystoupení v místních, krajských a celostátních mediích (články do regionálních 

publikací – např. Luhačovické noviny); 



8 

 

 spolupráce na mezinárodním projektu v rámci přeshraniční spolupráce 

v programu INTERREG organizovaném a realizovaném Muzeem luhačovického 

Zálesí, jehož součástí bude vytvoření expozice „Kabinet Dušana S. Jurkoviče“ pro 

účely Centra pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče v Muzeu luhačovického 

Zálesí v Luhačovicích, dokumentujícího Jurkovičovu architektonickou tvorbu i 

odborné národopisné práce na česko-slovenském pomezí. 

 několik společných akcí ve spolupráci s Domovem pro seniory Luhačovice (např. 

realizace projektu v rámci SmartUp Nadace 02 Čtení od srdce k srdci); 

 návštěvy žáků okolních ZŠ v rámci motivačních kurzů UŘ nebo Základy stolování 
nebo třídních schůzek žáků 8. a 9. ročníků (např. ZŠ Luhačovice, ZŠ Bojkovice); 

 Dny otevřených dveří pro veřejnost – uspořádány v 9 termínech, návštěvy rodičů 
a uchazečů byly organizovány i mimo tyto dny a vždy byly spojeny s přípravou na 
přijímací nebo talentovou zkoušku; 

 akce pro žáky 9. tříd ZŠ (případné zájemce o studium na SOŠ Luhačovice) 
„Prezentuj a komunikuj s lehkostí“ (dvakrát jednodenní kurz počítačové 
prezentace, tvorba prezentace, animace, předvedení prezentace a její obhajoba); 

 organizace a slavnostní vyhlášení 5. ročníku literární soutěže pro žáky 8. a 9. tříd 
základních škol Utíkej, rychle utíkej ve spolupráci s členy Akademie literatury 
české (Jiří Žáček a Jan Cimický); 

 jarmarky a veřejné prezentace oborů UŘ a gastronomických oborů:  
o jarmark v Luhačovicích, v Horní Lhotě, v Malenovicích;   
o Vánoční den školy ve spolupráci s městem Luhačovice – Luhačovický 

jarmark;  
o prezentace keramiky, dřevařských výrobků a kovářství na mnoha 

místech (prezentace uměleckých řemesel – Mezinárodní soutěž učebních 
oborů, SOU Uherský Brod apod.); 

o prezentace oborů v památkových a veřejných objektech (např. Den 
kraje, Den řemesel Zlín); 

o prezentace všech oborů při Jízdě králů ve Vlčnově; 
o tradiční akce 25. Literární Luhačovice pro nedostatek financí neproběhla 

ani ve školním roce 2017/2018 v plném rozsahu, byla nahrazena pouze 
spoluprací s Klubem českých spisovatelů formou besed s autory (Jan 
Cimický, Jiří Žáček), které se konaly v nejrůznějších prostorách 
v Luhačovicích za účasti žáků naší školy, návštěvníků lázní, veřejnosti ve 
Slavičíně, v Domovech pro seniory v Loučce a v Luhačovicích.  
 

 výstavy prací UŘ  
 výstava k 50, výročí školy (školní galerie) 
 výstava k 50, výročí školy (21. budova Zlínský kraj) 
 výstava maturitních a ročníkových prací Vincentka 2017; 
 výstava prací žáků uměleckých řemesel v budově Krajského úřadu, 

2. etáž  
 35. Hefaiston  –  Mezinárodní kovářské sympozium na Helfštýně 

2017. 
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SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

1) V rámci působení školy v regionu škola úzce spolupracuje se zřizovatelem (Zlínský 
kraj). Podílela se aktivně na četných akcích kraje (přijímání zahraničních delegací 
(raut pro účastníky projektu a exkurze ve škole, rauty pro akce Setkání starostů 
apod.) a přispívá k vytváření dobrého jména Luhačovic, školy i krajského školství.  

2) Škola je jedním z partnerů s finanční účastí a podílí se na realizaci projektu 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského 
kraje”, s registračním číslem CZ02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Příjemcem 
projektu je Zlínský kraj. V rámci projektu uskuteční naše organizace: 1. Vzdělávání 
pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost za pomocí workshopů 
pořádaných v celém Zlínském kraji na téma: Čtenářské strategie, Kritické myšlení, 
Tvořivý sloh a Čtenářství jako postoj. 2. Uplatňování nových přístupů ve čtenářské 
gramotnosti v praxi – za pomoci seminářů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Čtenářství jako 
postoj, Mediální výchova a workshopů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Vytvoř si svůj film. 
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3) Na základě předchozí Smlouvy o spolupráci a partnerství s a. s. Lázně Luhačovice, a. 
s. Zálesí Luhačovice (Hotel Pohoda) a Léčebné lázně Luhačovice (Sanatorium 
Miramare) se škola pokusila zapojit do vzdělávacích aktivit pro dospělé pracovníky 
v oblasti gastronomie a lázeňství, bohužel ekonomická krize další vzdělávání zastavila 
pro nedostatek finančních prostředků ze strany partnerů (zájem byl o barmanský 
kurz a kurz studené kuchyně). A. s. Lázně Luhačovice dávají sponzorsky k dispozici 
prostory haly Vincentka pro výstavu maturitních a ročníkových prací. 

4) Zmíněné organizace se podílely na náboru žáků do oborů gastronomie na základních 
školách a shodly se na stipendiích pro žáky, 
kteří se rozhodnou po ukončení studia pracovat 
v jejich firmách. V tomto školním roce se konaly 
praktické závěrečné zkoušky gastronomických 
oborů (součást Jednotných závěrečných 
zkoušek) kvůli menšímu počtu studentů.  

 
 
 
 

5) Škola je místním centrem 
celoživotního vzdělávání a může 
podle zákona 179/2006 Sb. 
uznávat profesní kvalifikace 
všech gastronomických oborů, 
získané prostřednictvím 
neformálního vzdělávání a informálního učení. Tuto činnost může vykonávat od 
ledna 2008, kdy byla škole udělena autorizace Ministerstva pro místní rozvoj. 

6) Významně se spolupráce rozšířila s Muzeem jihovýchodní Moravy na vytvoření 
expozice „Kabinet Dušana S. Jurkoviče“ pro účely Centra pro zpracování odkazu 
Dušana Jurkoviče v Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích, dokumentujícího 
Jurkovičovu architektonickou tvorbu i odborné národopisné práce na česko-
slovenském pomezí. 

7)  (spolupráce při výrobě replik Jurkovičova nábytku) 
8) Spolupráce s NRZP a s Domovem pro seniory Luhačovice (pravidelný kontakt). 
9) Škola se podílí na organizaci akcí, např. Mezinárodního festivalu dětských 

folklorních souborů „Písní a tancem“ a Setkání starostů při příležitosti udílení titulu 
vesnice roku. 

10) Dlouhodobou spolupráci škola udržuje s Policií ČR a HZS, které zajišťují přednášky 
na téma sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a zajišťování bezpečnosti 
občanů.  
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Předpokládaný výhled do budoucna: 

Ve školním roce 2018/2019 budeme i nadále 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+ 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. 
 
 
 
V Luhačovicích 11. prosince 2018     

 
........................................................ 
Ing. Jana Šuráňová 
ředitelka  
Střední odborná škola Luhačovice 


