PROJEKT

Střední odborná škola Hranice,

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání
reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

školská právnická osoba
Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba působí na trhu

Zapojené partnerské školy do klíčové aktivity „Rod For“

středního vzdělávání již přes 25 let. Za dobu své existence se neustále vyvíjí,

Realizátor projektu: Střední odborná škola Hranice,

modernizuje, používá moderní metody výuky, ale individuální přístup

ZŠ Tábor, Zborovská 2696

k žákům přetrvává.

ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

V současné době nabízí škola pět studijních oborů, jeden obor učební a tři

ZŠ Nová Role, příspěvková organizace

obory nástavbového studia. Nabídka oborů vzdělání je tvořena tak, aby plně

ZŠ a MŠ Hranice, Studentská 1095

korespondovala s poptávkou na trhu práce. Pracovní pozice - IT specialisté,

SOŠ Hranice, školská právnická osoba

Charakteristika projektu:

policisté, pracovníci bezpečnostních agentur, sociální pracovníci, pracovníci

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

Projekt byl zaměřen na dvě cílové skupiny. V prvním případě se jednalo o

humanitárních organizací - jsou na trhu práce žádány. Také cestovní ruch se

podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byla

neustále vyvíjí a nabízí nové pracovní příležitosti i nové možnosti podnikání

prostřednictvím

koordinátorů,

v tomto oboru. Většina absolventů všech studijních oborů ale pokračuje ve

speciálních pedagogů a psychologů nabídnuta podpora při vstupu na trh práce

studiu na vysokých školách. Škola poskytuje kvalitní výuku, což potvrzuje

formou programu PŘESKROK.

doba působení soukromé školy, žáci svými vynikajícími výsledky

Dále projekt cílil na skupinu rodičů. Projekt prostřednictvím vytvořené

v soutěžích, absolventi úspěšným studiem na vysokých školách a také

Gymnázium J. A. Komenského s.r.o.

platformy tzv. rodičovských fór podporoval skupinová rodičovská setkávání.

úspěchy v profesním životě.

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, p. o.

Na zapojených partnerských školách tak byl vytvořen komunikační kanál pro

Během studia mají žáci příležitost konfrontovat své znalosti s praxí.

ZŠ logopedická s.r.o., Ostrava

výměnu informací ve věci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

Absolvují tuzemské i zahraniční praxe, zakládají své studentské firmy. Žáci

Tyršova ZŠ a MŠ, Plzeň

potřebami. Každý měsíc na každé škole probíhalo tematické setkání

podnikají v rámci spolupráce s JA Czech, celosvětovou nadací Tomáše Bati.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

vyučujícího /případně přizvaného odborníka s cílovou rodičovskou skupinou.

Své podnikatelské úspěchy prezentují na celostátní soutěži a ti nejlepší

Setkávání měla za cíl napomáhat řešit aktuální problémy školy, výuky žáků

postupují do mezinárodního kola. Každoročně naši studenti zabodují a slaví

se speciálními vzdělávacími potřebami, apod. Výstupem aktivity jsou

úspěch. Z toho je patrné, že škola nemá pouze ambice předávat studentům

standardy jak zakládat, provozovat a rozvíjet rodičovská setkání.

kvanta teoretických znalostí, ale pomáhá žáky uvést do praktického života.

Mimo samostatná rodičovská setkávání (kterých se uskutečnilo více než 400

Žáci školy absolvují po dobu studia kurzy nejen v ČR (environmentální,

a podpořily před 5 200 rodičů) byla zrealizována 3 celonárodní rodičovská

turistický, vodácký, cyklistický, orientace v terénu, kriminalistický aj.), ale i

fóra, kde byly prezentovány výsledky projektu a příklady dobré praxe. Tato

v zahraničí (lyžařský v Rakousku).

setkávání byla doplněna i o zajímavé přednášky související s prací s cílovou

Součástí výuky je možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

skupinou, či s metodou spolupráce a udržení zájmu rodičů apod. Aktivity

v autoškole SOŠ. Při SOŠ Hranice, školská právnická osoba je zřízeno také

Odborné učiliště Kelč

projektu byly v neposlední řadě zacíleny i na laickou a odbornou veřejnost, a

Speciální pedagogické centrum.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

to prostřednictvím osvětových akcí - přednášek a seminářů na území ČR.

Škola se aktivně zapojuje do projektů z fondů Evropské unie na podporu

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

vzdělanosti ve všeobecných i odborných oblastech.

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458

školská právnická osoba
Termín realizace:

1. 10. 2017 – 31. 10. 2020

Operační program:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

odborného

profesního

týmu

školních

1. Základní škola Holešov
SŠOS SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Odborné učiliště Kanina
Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace

Trojské gymnázium, Praha

Zapojené partnerské školy do klíčové aktivity „PŘESKROK“
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27
Kontaktní údaje:
Adresa:

Jaselská 832, 753 01 Hranice

Tel.:

+420 774 602 430, Email: skola@ssos.cz

E-mail:

skola@ssos.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s.r.o.
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2

