Do fáze ověřování vstupuje projekt OP VK Rozvoj klíčových kompetencí
v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice
Cílem tohoto významného dvouletého projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR, který v
roce 2008 škola získala z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (1.1. - Globální
grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji), je zlepšování kvality odborného vzdělávání
maturitních oborů školy.
Rozpočet projektu byl 3 492 737 Kč.
Z této částky už byly čerpány na vytvoření 6 výukových modulů, dále vznikly podklady pro dvě
studijní příručky v elektronické podobě (pro obor Stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje)
a čtyři multimediální CD (Hudba a čas I. A II., Světová literatura napříč staletími a civilizacemi I. A II).
Zpracovány byly tyto výukové moduly:
1. Interiérový design – moderní trendy a ukázky
2. Moderní trendy ve výtvarné a grafické přípravě
3. Vybrané kapitoly z dějin umění
4. Dějiny hudby v kontextu s vývojem strunných hudebních nástrojů
5. Historické technologie výroby hudebních nástrojů
6. Světová literatura napříč staletími a civilizacemi
Moduly byly převedeny na e-learningovou platformu pro žáky školy i další zájemce. E-learningový
portál byl pořízen jako služba, je zajištěna jeho správa a pronájem.
E-learningová metoda není zatím na středních školách běžnou metodou, a proto v současné době probíhá
jeho pilotní ověřování jak pedagogy školy, tak na partnerské Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
Valašské Meziříčí, aby se žáci mohli tímto způsobem připravovat na jeden z typů výuky na vysoké škole,
kde se běžně s touto formou setkají. Spolupráce byla navázána i s Konfuciovou akademií v Olomouci.
Proběhly četné besedy se spisovateli a kulturními pracovníky.
Po pilotním ověření budou tyto moduly zapracovány do ŠVP všech studijních oborů ve všech ročnících.
Jako praktické využití znalostí a dovedností z výukových modulů plánujeme uspořádání výstav
v prostorách města Luhačovice (už probíhá výstava v Městské knihovně), ve výstavních prostorách
města Bojkovice (v měsíci květnu) a v hale Vincentka (červen), na kterých budou prezentovány práce
žáků s uvedenou tematikou.
Z pěti exkurzí žáků do význačných kulturních destinací proběhla návštěva historické Vídně, Levoči, Jižní
Moravy a Čech a Prahy. na přelom měsíců dubna a května je připravena zahraniční cesta žáků za
pamětihodnostmi Paříže.

Pro zajištění pilotní výuky 6 vzdělávacích modulů a dalších aktivit projektu bylo pořízeno:
19 notebooků včetně grafických programů
digitální fotoaparát,
digitální kamera,
dataprojektor
Activ board tabule
barevná multifunkční tiskárna
30 malířských stojanů

15 polohovatelných lavic
V současné době na projektu maximálně pracují učitelé – metodici, kteří podle připomínek vyučujících
odborných předmětů naší školy, e-learningových specialistů a externích odborníků z praxe, dolaďují
jednotlivé moduly tak, aby sloužily všem žákům školy.
Co nás ještě čeká:
Kromě současného ověřování budeme zpracovávat závěrečnou zprávu a uskutečníme závěrečnou
konferenci, propagující výstupy projektu. Na konferenci budou pozváni partneři projektu, sociální partneři
školy, zástupce školské rady, Zlínského kraje a dalších podobně profilovaných škol. Celý projekt projde
auditem.
Završena bude i spolupráce s Městem Luhačovice, jejíž garant - starosta města PhDr. František Hubáček
na několika setkáních seznámí žáky školy s kulturními tradicemi města a usilováním komplexu
Jurkovičových staveb o vstup mezi památky UNESCO.

