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Výroční zpráva o činnosti školy  

v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

za školní rok 2019/2020  

 

1. Kontaktní údaje: 

 

Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE 

Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice 

Telefon: +420 577 131 067 

E-mail: vedeni@sosluhac.cz 

Jméno ředitele: Ing. Jana Šuráňová 

Jméno školního koordinátora 1: Mgr. Lubor Černobila 

E-mail školního koordinátora 1: cernobilal@sosluhac.cz 

Jméno školního koordinátora 2: Mgr. Jana Barnášová 

E-mail školního koordinátora 2: barnasovaj@sosluhac.cz 

Datum počátku členství v Síti: 3. 8. 2005 

 

2. Charakteristika školy: 

 

Střední odborná škola Luhačovice je dlouholetým vzdělávacím zařízením. 

Zřizovatel je Zlínský kraj, 761 90 Zlín, tř. T. Bati 21. 

Ředitelka: Ing. Jana Šuráňová  

  

Ve školním roce 2019/2020 vzdělávala žáky v oborech: 

 

a) Obory střední školy ukončené maturitní zkouškou  

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

kovů 

 RVP 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Design a zpracování dřeva 

 RVP 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, ŠVP Design  

a tvorba keramiky  

 RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a 

institucích 

 RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové 

komunikace 

 

b) Obory střední školy ukončené výučním listem  

 RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník  

 ŠVP Kuchař - kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník 

 

Součásti školy:  

 

 Budova střední školy - kapacita 550 žáků 

 Domov mládeže: kapacita 68 lůžek 

 Školní jídelna: kapacita 450 strávníků  

  

V teoretické výuce jsou využívány odborné učebny rekonstruované v 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, 
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přednáškový sál, internetové knihkupectví, prodejnu studentských prací, domov mládeže  

s jídelnou a 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.  

 

3. Zvolená prioritní témata: 

 

 celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí  

 udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl  

 mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví  

 

 

4. Název dlouhodobého mezioborového projektu: 

 

 mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví   

 

5. Plnění dlouhodobého mezioborového projektu v příslušném školním roce  

(tzv. projektové aktivity):  

 

V rámci Školního akčního plánu, ve kterém jsou implementována prioritní témata, byly 

realizovány aktivity:  

 

Téma 1  - celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí: 

 

Škola i nadále upírala větší pozornost ke studentům prospívajícím a talentovaným, snažila 

se více zajímat o jejich potřeby a napomáhala při uskutečňování jejich praktických aktivit.  

K zájmovým aktivitám žáků prohlubujících jejich odborný rozvoj, samostatnost a tvořivost 

patřily i odborné soutěže na mezinárodní, celostátní i školní úrovni (např. Machr svého 

oboru, soutěž o nejlepší novoročenku školy, soutěže v gastronomických dovednostech 

apod.) i mimoškolní soutěže (olympiády, soutěž Evropa ve škole, oborové soutěže). 

Soustředění na tyto aktivity vedlo zároveň i k účelnému využívání volného času.  

Z hlediska výchovného jsou významné především společné akce, zvyšující kulturu školy  

a její integritu, např.: 

 

 Vánoční turnaj ve volejbale 

 každoroční ples školy v MěKD Elektra v sále Rondo v Luhačovicích 

 návštěvy místního Domova seniorů  

 LVVZ 1. a 2. ročníků 
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 matematická soutěž KLOKAN 

 soutěž Best in English 

 1. ročník školního kola soutěže odborných dovedností a znalostí žáků třídy 2. G, 

zaměření číšník – servírka, „Znáš svůj obor?“ 

 školní kola olympiád v cizích jazycích a JČ 

 Prezentuj a komunikuj s lehkostí a Spěchej pomalu! - pro žáky základních škol 

 soutěž Gastronomie všemi smysly pro žáky 8. a 9. tříd 

 adaptační pobyty žáků nastupujících ročníků (Maršov, Vysoké Pole 

 preventivní programy (Cesty krve, webinář o HIV, semináře na téma sexuální 

výchova a zdravý životní styl, návštěva okresního soudu v Uherském Hradišti apod., 

projekt Revolution train ve Zlíně 

 sociometrie (spolupráce s KPPP Zlín) 

 

výstavy prací UŘ  

 výstava maturitních a ročníkových prací v budově školy, Masarykova 101, na DM 

 výstava maturitních a ročníkových prací UŘ s názvem Jak dřevo, kov a keramika 

srdce lidem odemyká na hradě v Malenovicích 

  

 

Téma 2 - udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl  

  

Během školního roku byla i nadále prováděna prevence kriminality, šikanování a 

zneužívání psychotropních látek. K tomu se podařilo prohloubit spolupráci vedení školy s 

výchovným poradcem, s preventistkou sociálně patologických jevů, s PČR a ostatními 

složkami záchranného systému, se sociálními partnery a s rodiči (zachování třídních 

schůzek).  Žáci některých tříd absolvovali vzdělávací akce zaměřené na prevenci zneužívání 

psychotropních látek, pro žáky nižších rodičů se uskutečnily vzdělávací akce zaměřené na 

zdravý životní styl a sexuální výchovu.  
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Akce v rámci výchovy k udržitelnému životnímu stylu:  

 Land Art pro obory UŘ 

 

       
 Sommeliérský kurz pro žáky gastronomických oborů 

 Veletrh práce Zlín pro vycházející ročníky 

 Den Zlínského kraje 

 odborná přednáška o 1. Pomoci 

 konference Cesty krve, projektové odpoledne I ty můžeš zachránit život věnované 

problematice darování kostní dřeně 

 přípravné kurzy k talentovým zkouškám pro budoucí žáky UŘ 

 motivační setkání budoucích žáků uměleckých oborů na dílnách UŘ 

 příprava žáků maturitních oborů k přijímacím zkouškám 

 exkurze UTB Zlín Brouci na talíři 

 exkurze Pekárny – Penam, a.s. Zlín 

 exkurze Podravka Lagris, Dolní Lhota 

 

Environmentální vzdělávání bylo začleněno do výuky ekologie, občanské nauky, přírodních 

věd a zeměpisu a částečně i do předmětů technologie a dále prohlubováno formou exkurzí a 

workshopů (Ekologická vesnice Hostětín, Poklady bělokarpatské krajiny), literárními 

procházkami po významných místech našeho kraje, procházkami v okolí Luhačovic 

 

 semináře a soutěžní akce oboru Management a marketingové komunikace 

(studentská firma Junior Achievement, účast na soutěžích; odborné exkurze a 

semináře oborů Informační služby v knihovnách a informačních centrech 

 akce gastronomických oborů - exkurze, workshopy, výstavy a festivaly 

 akce DM (vánoční večer, návštěvy místního Domova seniorů, sbírka šatstva na 

Charitě Luhačovice) 

 beseda s názvem Knihovny.cz aneb k čemu lze využít Centrální portál knihoven 

(Moravská zemská knihovna Brno) 

 exkurze tříd v 2 Poslanecké sněmovně a Senátu ČR 
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Téma 3 - mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví   

  

Nejvýznamnější aktivitou v rámci ochrany kulturního dědictví je jistě výjimečná spolupráce 

žáků a pedagogů naší školy na mezinárodním projektu v rámci přeshraniční spolupráce 

v programu INTERREG organizovaném a realizovaném Muzeem luhačovického 

Zálesí, příprava 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;  

Žáci oboru Uměleckých řemesel vyráběli přesné repliky sedacího nábytku architekta Dušana 

Jurkoviče. Před vlastním zhotovením replik pátrali v muzejních či soukromých sbírkách, aby 

se dostali k originálům sedacího Jurkovičova nábytku. U těchto nalezených vzácných kusů 

provedli měření a prohlídku tak, aby následně mohli zhotovit technologickou dokumentaci 

(výkres a popis výrobního postupu původními technologiemi), podle které je možné přesnou 

repliku vytvořit. Taková dokumentace je velice cenná pro budoucí generace.  

  

 odborné exkurze oborů UŘ 

 kulturně-historické exkurze 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníku 

nematuritního oboru do Prahy 

 umělecko-literární exkurze do knihoven ve Zlíně a Olomouci 

 návštěvy filmových a divadelních představení – Uherské Hradiště, Zlín, 

Luhačovice 

 exkurze do Poslanecké sněmovny 

 besedy s významnými osobnostmi kulturního a společenského života (Jan Cimický, 

Antonín Bajaja) 

 tradiční jednodenní zájezd do předvánoční Vídně a odborný zájezd do umělecké 

Vídně 

 pořádání krajského kola celostátní soutěže Evropa ve škole 

 soutěž o nejlepší novoročenku na rok 2020 
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 Úspěšná účast v soutěžích:  

1. Točířská soutěž v Bechyni – 1. a 2. místo v hlavní soutěži obsadila, 1 místo ve 

vedlejší soutěži  

2. 4. místo v národním kole dvou soutěží Soutěž & Podnikej a Social Innovation 

Relay s deskovou hrou s názvem Zachraň planetu 

  

                   

 

Aktivity v oblasti mezikulturního učení, podpory kulturní rozmanitosti jsou popsány v sekci  

8.  

 

  

6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 

 

 SOŠ Luhačovice se zúčastnila programu „Děkujeme, že můžeme!“  

V rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce proběhla realizace čtyř betonových 

objektů umístěných v Luhačovicích. Studenti maturitních oborů podle svých návrhů 

zrealizovali tematickou barevnou koláž připomínající události 17. listopadu 1989.  

V průběhu výuky a výtvarné přípravy žáci sami na internetu hledali hesla, která se 

používala v roce 1989 při demonstracích 

 

               
 

 Po stopách Sametové revoluce v rámci projektu Měsíc filmu ve školách 
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7. Účast v soutěžích určených přidruženým školám UNESCO: 

 

 

… 

 

 

 

8. Spolupráce se zahraničními partnery: 

 

 

 spolupráce na mezinárodním projektu INTERREG organizovaném a realizovaném 

Muzeem luhačovického Zálesí, příprava 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 

 

Mezinárodní aktivity žáků a pedagogů, aktivity v rámci programu Erasmus+, Výměny 

mládeže:  

 Setkání mládeže na Slovensku v oblasti Štiavnických vrchů u Počúvadlianského 

jazera Unlimited Memory 

 Setkání mládeže v Mustjõe Talu, Estonsko: Volunteering For My Profession 

 

V rámci tohoto programu se měly realizovat i další pobyty našich studentů. Vzhledem k 

epidemiologické situaci se však stáže, které byly naplánovány na jaro 2020 (např. Maďarsko, 

Slovensko), neuskutečnily 

 

Obor Design a zpracování dřeva, 2 stáže v rámci projektu Erasmus+, odborné vzdělávání, 

název projektu Unikátní svět dřeva, 2019-1-CZ01-KA102-060071. Proběhly 2 běhy stáží v 

Litvě, město Kaunas, 1. čtyřtýdenní běh v říjnu 2019. Druhý běh na přelomu února a března 

2020 byl předčasně ukončen z důvodu zhoršení epidemiologické situace a uzavření hranic.  

 

 
 

 

 



8 

 

9. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a 

samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 

 

 Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“  

 

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

 Pomoc dětem – humanitární sbírka 

 Český den proti rakovině 

 Bílá pastelka 

 Spolupráce s Domovem seniorů v Luhačovicích 

 Sbírka šatstva na Charitě 

 Charitativní projekt Krabice od bot, Diakonie ČCE 

 

Jarmarky a veřejné prezentace oborů UŘ a gastronomických oborů: 

 Vánoční den školy ve spolupráci s městem Luhačovice – Luhačovický jarmark 

 prezentace keramiky, dřevařských výrobků a kovářství na mnoha místech a objektech 

(Muzeum Luhačovického Zálesí, Den Zlínského kraje, Den řemesel Zlín, na okolních 

ZŠ, místní radnici apod.) 

 Literární Luhačovice - spolupráce s Klubem českých spisovatelů formou besed s 

autory (Jan Cimický, Jiří Žáček) 

 výstavy ročníkových a klauzurních prací v našich prostorách 

 výstava maturitních a ročníkových prací UŘ s názvem Jak dřevo, kov a keramika 

srdce lidem odemyká na hradě v Malenovicích 

 

 

10. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 

 

 

Střední odborná škola Luhačovice je hrdým členem sítě přidružených škol UNESCO, 

v rámci kterého realizuje své dlouhodobé projekty podporující její ústřední myšlenky.   

 

Život školy je obohacován o další rozvojové aktivity a tím studentům ukazuje důležité 

ideály ASP Net nejen na poli informačním, ale i na poli praktického života v rámci svého 

seberozvoje a vzdělávání.  

 

V akcích žáci získávají informace a postoje k aktuálním i budoucím problémům ve 

společnosti v duchu prioritních témat Sítě přidružených škol UNESCO.  

Nelze také opomenout vliv samotných žáků na své nejbližší komunitní i hmotné okolí. 

Snad i efekt motýlích křídel.  

  

Pozitivní klima školy je utužováno vlídným lidským přístupem i vědomím členství školy 

v síti přidružených škol UNESCO. Žáci i pedagogové vědomě realizují své ideály ve 

výuce, ve které vidí nepopíratelný smysl v pozitivním vlivu na budoucnost.  

Každá škola, která je členem sítě škol UNESCO, je vnímána jako velice kvalitní vzdělávací 

zařízení.  
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11. Předpokládaný výhled do budoucna: 

 

 Všechny další aktivity v rámci Erasmus+ a TCA byly z důvodu covid19 zrušeny nebo 

odloženy na r. 2021. Byla podpořena žádost o Certifikát mobility v odborném 

vzdělávání a přípravě (2019-1-CZ01-KA109- 061463) ve výběrovém řízení v září 

2019. Získání tohoto certifikátu významně ovlivnilo možnosti stáží pro pedagogy i 

žáky v dalších letech.  

 Ve Výzvách 2020 jsme získali prostředky na realizaci dvou mezinárodních projektů 

Erasmus+: 20 V oblasti odborného vzdělávání dotaci 85 286 eur, název projektu Než 

se usadím, chci trochu poznat svět, stáže žáků ve Slovinsku, Litvě, na Maltě a 

Portugalsku, 2020-1-CZ01-KA116-077099.  

 V oblasti školního vzdělávání dotaci 31 564 eur, název projektu Nové metody ve 

výuce, stáže pedagogů v Irsku, na Maltě, Finsku a na Islandu, 2020-1-CZ01-KA101-

077043.  

 V rámci českoněmecké spolupráce, Koordinační centrum výměn česko-německé 

mládeže Tandem, stáže žáků gastronomických oborů v Německu.  

 V roce 2021 proběhne odložený běh stáží v Litvě v rámci projektu z Výzvy 2019 - 

projekt s názvem Unikátní svět dřeva (2019-1-CZ01-KA102-060071) pro žáky oboru 

Design a zpracování dřeva, čtyřtýdenní stáže v Kaunasu v Litvě.  

 Dokončení druhého projektu z Výzvy 2019 s názvem Zlepšení komunikačních a 

manažerských dovedností (2019-1-CZ01-KA101-060051), zaměřený na zlepšení 

angličtiny pedagogů „nejazykářů“ a na zvýšení kompetencí managementu školy – 

jazykových i odborných.  

 Další kurzy v r. 2021 se uskuteční v Anglii, Severním Irsku či Irsku dle aktuálních 

nabídek jazykových škol.  

 V roce 2021 proběhnou rovněž odložené stáže žáků gastronomických oborů v 

Německu v rámci českoněmecké spolupráce, Koordinační centrum výměn česko-

německé mládeže Tandem. Kladně hodnotíme naše zapojení do projektu Edison – 

týdenní pobyt studentů z Indonésie, Austrálie a Jordánska.  

 Pedagogové v rámci Erasmus+, projekt s názvem Zlepšení komunikačních a 

manažerských dovedností - stínování ve Slovinsku (Srednja šola Zagorje), 3 členové 

vedení školy v říjnu 2019 (2019-1-CZ01-KA101-060051).  

 

 

 

 

V Luhačovicích dne 29.10.2020 

 

 

Vypracovali školní koordinátoři: Mgr. Jana Barnášová, Mgr. Lubor Černobila 

 

 

 

 

Schválila ředitelka školy Ing. Jana Šuráňová  v. r. 
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