78-42-M/03

Pedagogické
lyceum

53-44-M/01

Ortoticko
– protetický
technik

68-43-M/01

Právo
a veřejná správa

63-41-M/01

Ekonomika
v multimediální
sféře

Škola, kde to žije
AHOL – Střední odborná škola je největší
soukromou střední odbornou školou
v Ostravě, kterou od jejího založení
v roce 1992 absolvovalo už přes pět tisíc
studentů. Sídlí v moderně rekonstruované historické budově na nám.
Jiřího z Poděbrad a v současné době má
kapacitu 500 žáků v denní, večerní
i dálkové formě vzdělávání.
Pro školní rok 2020/2021 nabízí žákům
základních škol 8 zajímavých oborů:
Chcete se jednou věnovat dětem a mládeži
jako učitelé a vychovatelé? Kromě vhledu
do pedagogiky a psychologie vám
nabízíme seberealizaci ve výtvarné,
dramatické, hudební, publicistické i literární
oblasti; garantujeme seznámení
s prostředky IT užívanými v moderní
pedagogice a dobrou znalost cizích jazyků.

www.ahol.cz

Progresivní obor, jehož posláním je
posunout hranice lidských možností;
s vysokou garancí uplatnění ve špičkových
zdravotnických ﬁrmách v Česku i v Evropě.
Studenti pracují s nejmodernějšími přístroji
na bázi IT, kromě základů řemesla se
seznamují s graﬁckými programy
a robotikou.

Chystáte se studovat práva, chcete
jednou pracovat v soudnictví, advokacii
nebo na státním zastupitelství? U nás se
dozvíte vše o průběhu a zpracování
soudního či správního jednání nebo
o tvorbě porozsudkové agendy okresních
a krajských soudů. Kromě toho vás
připravíme i na práci ve státní správě.

Obor zaměřený na získání multimediálních
a prezentačních dovedností. Výuka
probíhá ve školním TV studiu,
fotograﬁckém ateliéru a multimediálních
učebnách.

63-41-M/01

Sportovní
management

Ideální způsob, jak sladit aktivní
sportovní činnost se středoškolským
studiem a v budoucnu se uplatnit třeba
jako manažer svého sportovního klubu.

63-41-M/01

Marketingová
komunikace

Pokud nemáte rádi stereotyp a hledáte
výzvy, tento obor vás připraví na
dynamickou práci v marketingu, reklamních
agenturách a graﬁckých studiích. Nebo si se
znalostmi získanými u nás můžete vlastní
marketingovou ﬁrmu založit.

75-41-M/01

Sociální,
správní a pečovatelská
činnost

Obor pro ty, které baví práce s lidmi a kteří
jsou empatičtí k potřebám svého okolí.
Naučíme vás vše o sociálních programech
na pomoc těm, co se o sebe sami postarat
nemohou.

53-41-H/01

Ošetřovatel

Učební obor, s nímž se snadno
uplatníte v nemocnicích,
zdravotnických a sociálních zařízeních,
domácí péči, v zařízeních pro seniory,
dětských domovech – to vše nejen
v České republice, ale i v zahraničí.

69-42-M/01

Oční optik

Brýle jsou odrazem osobnosti a životního
stylu. Staňte se optikem a umožněte svým
klientům jejich styl objevit. Vystudujte obor,
který v sobě spojuje kreativitu, technickou
přesnost i manažerské dovednosti.
Získejte praxi ve známých optikách
a uplatněte se ve výrobě a prodeji brýlí
nebo obchodujte s optickými
a oftalmologickými prostředky.
Od 1. září 2021 na AHOL Střední odborné škole
(v současnosti je obor ve schvalovacím řízení MŠMT)

www.ahol.cz

