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Výroční zpráva o činnosti školy  

v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 

za školní rok 2021/2022 

 

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: Mgr. Jana Barnášová 

Mgr. Lubor Černobila 

E-mail školního koordinátora: barnasovaj@sosluhac.cz 

cernobilal@sosluhac.cz 

Datum počátku členství v Síti: 3. 8. 2005 

 

2. Charakteristika školy: 

 

Střední odborná škola Luhačovice je dlouholetým vzdělávacím zařízením.  

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

Ředitel: Ing. Jana Šuráňová  

  

Ve školním roce 2021/2022 škola vzdělávala žáky v oborech:  

 

1) Obory střední školy ukončené maturitní zkouškou: 

 

RVP 72-41-M/01 Informační služby 

 ŠVP Informační služby ve firmách a institucích 

 ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury 

 ŠVP Specialista informačních procesů 

  

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 ŠVP Management a marketingové komunikace 

 

RVP 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

 ŠVP Design a zpracování kovů   

RVP 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

 ŠVP Design a zpracování dřeva   

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

 ŠVP Design a tvorba keramiky   

 

2) Obory střední školy ukončené výučním listem: 

  

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník,  

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

 

Školní rok 2020/21 byl zahájen 1. 9. 2021.  

Výuka po celé období probíhala v 8 oborech, částečně byla ovlivněna Covid - 19 (výuka 
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kombinovaně, větší nemocnost, karantény tříd apod.).  

 

V teoretické výuce využívá škola odborné učebny v moderně rekonstruované hlavní 

budově, která je kompletně vybavena: aktuální 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 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.  

 

Počet žáků k 1. 9. 2021: 259 

Počet učitelů: 27 učitelů, 11 učitelů odborného výcviku  

 

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 □ 

 

 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):  

 

 

Program Erasmus+, Výměny mládeže: 

- Žáci oboru Design a zpracování dřeva, 1 čtyřtýdenní stáž v rámci projektu 

Erasmus+, odborné vzdělávání, název projektu Unikátní svět dřeva, 2019-1-CZ01-

KA102-060071, 6 žáků v září 2021, Litva, Kaunas 
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- Lets Move It!, Erasmus+ Youth Exchange, 6 žáků, Slovensko (Štiavnické vrchy), 

dvoutýdenní workshop 

 

- 8 žáků oboru Design a tvorba keramiky, dvě dvoutýdenní stáže v rámci projektu 

Erasmus+, odborné vzdělávání, název projektu Unikátní svět dřeva, 2019-1-CZ01-

KA102-060071, jaro 2022 s tématem Ke kořenům Habánské keramiky v 

keramičce Modra, Slovensko 
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- Mezinárodní setkání mládeže v rámci projektu Drow it v Lomnici nad Popelkou – 

Česká republika, Rumunsko. 20 žáků v období 28. 4. – 8. 5. 2022.    

 

 
 

- Než se usadím, chci trochu poznat svět, 2020-1-CZ01-KA116-077099, Erasmus+, 

odborné vzdělávání, třítýdenní stáže pro výběr 12 žáků v Portugalsku, Barcelos, 

květen – červen 2022. 2 tříměsíční stáže v období květen – srpen 2022.7 
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6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 

 

 

- Mezinárodní den památek a sídel - Poznávací exkurze do Prahy  

 
- Mezinárodní den památek a sídel – Poznávací exkurze do Benátek, Verony, 

Sirmione 
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7. Mezinárodní dny OSN slavené na škole (Mezinárodní den žen, lidských práv, Země, 

studentů, apod.) v příslušném školním roce: 

 

 

- Mezinárodní den povědomí o plýtvání potravinami 

- Světový den výživy 
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- Mezinárodní den Matematiky  
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- Den Země - slavnostní otevření upravené zahrady v rámci projektu Nadace Via s 

názvem Stromy pro život a první sázení stromu OSKORUŠE  

               

 

8. Účast v soutěžích/projektech určených přidruženým školám UNESCO v příslušném 

školním roce: 

 

 

Výtvarná soutěž: Světové dědictví UNECSO – Praha, Český Krumlov a Telč  

– škola zaslala 4 vybrané práce, všechny obdržely čestné uznání  
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9. Společné otázky k aktivitám 5-8 (odpovědi na tyto otázky je možné také zahrnout 

přímo do odpovědí u jednotlivých aktivit výše): 

 

9.1 Do aktivit je obvykle zapojeno: 

 Několik studentů (např. v rámci školních klubů, apod.) □ 

 Několik tříd  □ 

 Celá škola (studenti i učitelé)  □ 

 Celá škola včetně rodičů  □ 

 Celá místní komunita (nevládní organizace, místní organizace, atd.)  □ 

 

9.2 Aktivity jsou převážně: 

 Mimoškolní (nepovinné)  □ 

 Součást výuky  □ 

 Kombinace výše uvedeného  □ 

 

 

9.3 Případné komentáře: 

 

 

Aktuální rok byl ovlivněn následky covidové epidemie i politickou situací.  

Naše škola přijala studenty z Ukrajiny a zapojila se do jejich úspěšné integrace.  

 

10. Užití loga člena Sítě, příp. zveřejnění informací o členství v Síti (v prostorách školy, 

na webových stránkách,…): 

 

 

Užití loga na webu, FB, na nástěnkách školy, výroční zpráva školy, u vstupu do budovy 

školy, informační nástěnka v budově školy o Síti a členství školy v ní, o soutěži Světové 

dědictví UNECSO – Praha, Český Krumlov a Telč. Články na webu a FB profilu školy 

s informací o členství školy v síti. V tiskopisných dokumentech včetně výroční zprávy 

školy.  

 

11. Spolupráce se zahraničními partnery: 

 

 

- Účast v mezinárodní soutěži Best in English. 

- Účast na online konferenci AT&T Soft Skills AT a T Aspire Academy. 

- Odborná přednáška pro studenty keramiky Miriam Fuňové - Sovenská ľudová 

majolika, a. s., Modra, kde žáci dříve absolvovali stáž.  

- V létě 2022 jsme zrealizovali stáže pedagogů z Výzvy 2019 na Maltě – 4 

pedagogové – odborná angličtina (v rámci Erasmus+, projekt s názvem Nové 

metody ve výuce (2020-1-CZ01-KA101-077043). 
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12. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a 

samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 

 

 

1) V rámci působení školy v regionu škola úzce spolupracuje se zřizovatelem (Zlínský 

kraj). Podílela se aktivně na četných akcích kraje v rámci projektu IKAP, přispívá k 

vytváření dobrého jména Luhačovic, školy i krajského školství. Škola je partnerem s 

finanční účastí a podílí se na realizaci projektu Implementace Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II), s registračním 

číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. 

2) Dlouhodobě spolupracujeme na základě Smluv o spolupráci a partnerství s a. s. Lázně 
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Luhačovice, a. s. Zálesí Luhačovice (Hotel Pohoda) a Léčebné lázně Luhačovice 

(Sanatorium Miramare). 

3) Zmíněné organizace poskytují stipendia žákům, kteří se rozhodnou po ukončení 

studia pracovat v jejich firmách. 

4)  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. 

5) Spolupráce s Domovem pro seniory Luhačovice – studentská společnost a DM. 

6) Dlouhodobou spolupráci škola udržuje s Policií ČR a HZS, které zajišťují přednášky 

na téma sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a zajišťování bezpečnosti 

občanů. 

7) Další spolupráce se sociálními partnery je zveřejněna v oddíle 7. ZABEZPEČENÍ 

ODBORNÉ PRAXE A ODBORNÉHO VÝCVIKU. 

8) Ve spolupráci s Úřadem práce – krajskou pobočkou ve Zlíně se škola účastní burz 

práce přehlídek středních škol ve Zlínském kraji (Vsetín, Kroměříž, Uherské 

Hradiště, Zlín) a spolupracuje s ÚP v dalších krajích.  

9) Spolupráce se školami základními i středními ve Zlínském kraji, s nimiž udržuje 

nadstandardní vztahy, umí komunikovat a nalézá v nich řadu inspirativních podnětů. 

Spolupráce při ZZ a MZ (výměna předsedů) proběhla ve spolupráci s Gymnáziem 

Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí, se SŠ 

služeb Vizovice a taktéž se soukromou SŠ služeb s. r. o., Uherské Hradiště, atd. 

Zdárně probíhá spolupráce se ZUŠ Luhačovice, jejichž žáci mají v našich prostorách 

výtvarný a baletní kroužek. Zefektivněna byla znovu spolupráce se ZŠ v okolí 

působnosti školy. Velký důraz byl nově kladen na systémovou spolupráci se z 

základními školami, zejména při propagaci technických i netechnických oborů 

a oborů gastronomie. Pokračovala dohodnutá spolupráce se ZŠ Luhačovice, ZŠ 

Bojkovice a Újezd u Valašských Klobouk, v jejichž prostorách se realizovaly ukázky 

tradičních řemesel. 

10)  AKTIVITY A 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 ve třech krajích (částečně prezenčně, částečně online); 

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

publikací – např. Luhačovické noviny); 

 spolupráce s Domovem pro seniory Luhačovice; 

 spolupráce s okolními ZŠ s cílem zvýšení motivace ke studiu na naší škole; 

 Dny otevřených dveří pro veřejnost (prezenčně i online) 

 PŘÍPRAVNÉ KURZY ke školním přijímacím zkouškám z českého jazyka; 

 přípravné kurzy k talentovým zkouškám pro budoucí žáky UŘ; 

 motivační setkání budoucích žáků uměleckých oborů na dílnách UŘ 

 akce pro žáky 9. tříd ZŠ (případné zájemce o studium na SOŠ Luhačovice) 
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„Prezentuj a komunikuj s lehkostí“ 

 organizace 9. ročníku literární soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 

Spěchej pomalu! - spolupráce se členem Akademie literatury české (Jiří Žáček), 

zúčastnilo se 103 žáků 8. a 9. tříd z 23 základních škol.  

 

     
 

 Celá řada setkání s významnými spisovateli, básníky, překladateli a umělci 

(Radek Malý, Magda Stanová) ve spolupráci s nadačním fondem Pramen 

Luhačovice 

 Workshop s nadací Via – Pomozte Flíčku 
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 Land Art a plenér pro obory UŘ 

 Lyžařský kurz 

 Koktejlový kurz a Den s vůní kávy a techniky „latte art“, soutěž Rio mare Svačina 

roku pro žáky gastronomických oborů 
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 Majáles 2022  

 

 
 

 veřejné prezentace oborů UŘ a gastronomických oborů dle reálných možností v 

souvislosti s covid-19 

o prezentace keramiky, dřevařských výrobků a kovářství na akci Stará řemesla 

na hradě Malenovice 

o prezentace všech oborů na Dnu Zlínského kraje 

o prezentace prací UŘ na místní radnici a v Galerii KD Elektra 
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 výstavy prací UŘ  

o prezentace všech oborů na Dnů Zlínského kraje  

o výstava maturitních a ročníkových prací MATURITA 2022 v Hale 

Vincentka 
o výstava maturitních a ročníkových prací UŘ s názvem Dřevo, kov a 

keramika srdce lidem odemyká v galerii MDK Luhačovice 

 

 
 

 soutěže prací  

o mezinárodní bienále uměleckých kovářů a kovářského setkání 
Brtnická kovadlina 2022 (4 žáci se umístili na 2. místě) 

 

   
 

o účast na 6. ročníku literární soutěže Hvězda inkoustu na téma 
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„Královská fantasy“, kterou pořádá Albatros Media a.s. 
o soutěž Radost tvořit v rámci doprovodného programu Zlín Film 

Festivalu vyhrála Adéla Kořínková z 1. K.  
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o  Výtvarně literární soutěž „Moje Veličenstvo kniha“ vyhrály 

studentky Petra Matoušková a Kateřina Zrínyová. 
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13. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 

 

 

Veškeré aktivity školy žákům rozšiřují spektrum sebezkušenostního rámce i rámec jejich 

myšlenkového prostoru. V souvislosti se školními akcemi se realizuje seberozvoj, příprava 

na život v kontextu s reálným životem ve škole. Bezpečné klima školy funguje jako 

inkubátor pro budoucí dospělý a zodpovědný život žáků. Ti následně ovlivnují své rodiny, 

komunity, sítě svých vztahů.  

 

 

14. Předpokládaný výhled do budoucna: 

 

 

Škola bude i nadále směřovat k realizaci aktivit a projektů dle hodnotového zaměření Sítě 

přidružených škol UNESCO v ČR. Množství projektů a aktivit bude reagovat na aktuální 

dění včetně epidemiologické, energetické a válečné situace. Dané těžko předvídatelné dění a 

podmínky bereme jako výzvu. Chceme být příkladem, že krizi lze chápat jako příležitost 

k růstu pozitivním směrem. Chceme být a jsme pro žáky stabilním vlídným prostředím 

orientovaným k humanitě v nejisté době.   

 

 

 

 

 

V Luhačovicích dne 28. 11. 2022 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Jana Barnášová, Mgr. Lubor Černobila 

 

 

 

 

Schválila ředitelka školy: Ing. Jana Šuráňová 
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