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AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. zahájila svou činnost 1. 9. 1992. Za

17 let své existence zde úspěšně složilo maturitní zkoušku téměř 2000 žáků, kteří pak našli uplatnění
v praxi, sbírali zkušenosti ve světě nebo pokračovali ve studiu na vysokých školách. Hlavní prioritou
vždy bylo vychovávat odborně zdatné, jazykově vybavené a zdravě sebevědomé absolventy.
V červnu 2005 získala AHOL - SOŠ jako jediná střední škola v Ostravě certifikát ISO systému kvality
EU dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 pro oblast vzdělávání a výchovy žáků. Po recertifikačním
auditu v červnu 2008 jej obhájila na další tři roky. Slogan školy „AHOL – víc než vzdělání“, jehož
autory jsou sami žáci, odráží skutečnost, že cílem školy není jen předávat teoretické znalosti a
upevňovat praktické dovednosti, ale zajímat se o harmonický rozvoj osobnosti každého žáka.
Proto AHOL – SOŠ svým žákům nabízí řadu mimoškolních aktivit realizovaných občanským
sdružením FIDES. V posledních pěti letech škola získala prostředky na zahraniční výměnné pobyty
žáků v rámci programů Evropské unie Leonardo da Vinci, z fondu Interreg česko-polské spolupráce
„Ruku v ruce“ a z Česko-německého fondu Budoucnosti. Za realizaci projektu Sokrates 2004-2007
převzala v Oxfordu mezinárodní ocenění.
V současné době je škola zapojena do dalších projektů. Škola organizuje zahraniční výměnné pobyty
žáků se školami v SRN, Polsku, Rakousku, Itálii a na Slovensku. Opakovaně kladné hodnocení
České školní inspekce, uplatnění absolventů v dalším studiu či v praxi, řada ocenění v různých
soutěžích a grantech je vizitkou, že se škole daří plnit cíle, které si před 17 lety stanovila a které ani
dnes nepotřebují zásadní korekce.
Škola spojila své zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže s akciovou společností
VÍTKOVICE a od 1. 9. 2008 vznikl nový, neziskový vzdělávací subjekt VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ
PRůMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM. Tato koncepce, která nemá v současnosti v republice
obdoby, významně ovlivní další směr rozvoje středního odborného vzdělávání.
Mimořádnost tohoto projektu spočívá mimo jiné v tom, že společnost VÍTKOVICE, všeobecně známá
svou ekonomickou silou a dominancí v oblasti strojírenství, přebírá spoluzodpovědnost za přípravu
mládeže v technicky zaměřených oborech. Stane se tak prvním podnikem v ČR, který se rozhodl
radikálně řešit neudržitelnou situaci v nedostatku technických profesí.
Ekonomická síla holdingu VÍTKOVICE, Národního strojírenského klastru a mimořádná osobnost
generálního ředitele Ing. Jana Světlíka jsou zárukou, že se nám podaří naše záměry naplnit.
Do nastávajícího období chci popřát nové škole:
• aby byla vždy připravena pružně reagovat na požadavky doby. “Co se nemění, to chátrá a
odumírá“,
• aby měla vždy dostatek pedagogů – nadšenců, kteří své tvůrčí zapálení pro obor dokáží přenést na
studenta a budou schopni v každém z nich objevit to, co jej činí jedinečným,
• aby měla dostatek vnímavých studentů, kteří se chtějí vzdělávat. Kde není ani náznak vůle, tam nic
nezmůže ani „hvězdný pedagogický tým“.
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