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Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba působí na trhu středního vzdělávání již přes 

25 let. Za dobu své existence se neustále vyvíjí, modernizuje, používá moderní metody výuky, ale 

individuální přístup k žákům přetrvává. 

V současné době nabízí škola čtyři studijní obory, dva obory učební a tři obory nástavbového studia. 

Nabídka oborů vzdělání je tvořena tak, aby plně korespondovala s poptávkou na trhu práce. Pracovní 

pozice - IT specialisté, policisté, pracovníci bezpečnostních složek a agentur, maséři i grafici - jsou na 

trhu práce žádáni. Také cestovní ruch se neustále vyvíjí a nabízí nové pracovní příležitosti i nové 

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

na vysokých školách. Škola poskytuje kvalitní výuku, což potvrzuje doba působení soukromé školy, 

žáci svými vynikajícími výsledky v soutěžích, absolventi úspěšným studiem na vysokých školách a 

také úspěchy v profesním životě. 

Během studia mají žáci příležitost konfrontovat své znalosti s praxí. Absolvují tuzemské i zahraniční 

praxe, zakládají své studentské firmy. Žáci podnikají v rámci spolupráce s JA Czech, celosvětovou 

nadací Tomáše Bati. Své podnikatelské úspěchy prezentují na celostátní soutěži a ti nejlepší postupují 

do mezinárodního kola. Každoročně naši studenti zabodují a slaví úspěch. Z toho je patrné, že škola 

nemá pouze ambice předávat studentům kvanta teoretických znalostí, ale pomáhá žáky uvést do 

praktického života. 

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

cyklistický, orientace v terénu, kriminalistický aj.), ale i v zahraničí (lyžařský v Rakousku). 

Součástí výuky je možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“ v autoškole SOŠ. 

Škola se aktivně zapojuje do projektů z fondů EU na podporu vzdělanosti ve všeobecných i 

odborných oblastech. Při SOŠ Hranice, je zřízeno také Speciální pedagogické centrum. 
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