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PRIGO škola pro všechny generace

PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy. První je Vyšší 
odborná škola PRIGO Ostrava a poskytuje vzdělání v Os-
travě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Druhá je Vyšší 
odborná škola PRIGO Olomouc, která nabízí vzdělání 
v Olomouci. Jejich nabídka zahrnuje humanitní, pedago-
gické, sociální, zdravotnické nebo přírodovědné obory. Po 
jejich absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný 
specialista). Poskytují vyšší odborné vzdělání v 6 oborech. 
Jedná se o výuku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogi-
ka (PMP), Diplomovaná dětská sestra (DDS), Diplomovaná 
všeobecná sestra (DVS), Veterinářství (VET), Sociální práce 
(SP) a Obecně právní činnost (OPČ). VOŠ PRIGO patří 
mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás 
a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí.

V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí 
tak, aby byli připraveni na požadavky daného typu pracov-
ního zařazení.

PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, 
počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, 
přes americké školy a několika čínskými školami konče. 
Mezinárodní výměna studentů a pedagogů umožňuje pro-
hloubit jazykové kompetence. Vzdělání našich studentů pak 
získává mezinárodní rozměr. Součástí VOŠ PRIGO je také 
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. 

Ve školách PRIGO probíhá promyšlená forma mentoringu, 
kde studenti VOŠ přejímají zkušenosti svých starších kolegů 
a zároveň mentorují mladší studenty a žáky.

Na VOŠ PRIGO se uskutečňuje v rámci programu Leonar-
do da Vinci projekt bilaterálních zahraničních mobilit pro 
studenty i pedagogy. Stáže probíhají na partnerské škole 
na Fachschule, Fachoberschule und Berufsschule Eike von 
Repgow v německém Magdeburgu. 

VOŠ PRIGO také řeší další projekty, a to OPVVV a IROP. 
Jde např. o projekt zajišťující bezbariérovost školy, projekt 
OPVVV zlepšující podmínky vzdělávání, ale zejména pro-
jekt s názvem Inovace VOV v odborné oblasti humanitní. 
Jeho cílem je zlepšení postavení VOŠ ve vzdělávací sousta-
vě ČR. Jde tak o unikátní koncepční projekt umožňující škole 
ovlivnit budoucnost terciárního vzdělávání jako takového. 

VOŠ PRIGO byly účastny na dalších projektech z OPVK 
v prioritní ose Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Jed-
nalo se o projekty vedoucí k zavedení kreditního systému, 
modulární výuky a zajištění prostupnosti do vysokoškolské-
ho studia.

Den otevřených dveří 
proběhne 24. 4. 2021 

Ostrava, Nový Jičín, 
Bruntál - PMP, OPČ, VET – v Ostravě 

od 10 do 12 hodin

Havířov – PMP, DDS, DVS – v Havířově 
od 10 do 12 hodin

Olomouc - PMP, SP – v Olomouci 
od 12 do 14 hodin
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OBOR OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
Česká advokátní komora: „… absolvent Vaší vyšší 
odborné školy může najít v advokátních kancelářích 
uplatnění jako samostatný odborný referent, který bude 
moci samostatně připravovat podklady pro advokáta, 
může se uplatnit při sepisování a stylizaci jednotlivých 
smluv, psaní návrhů a žalob.“

Úřad práce v Ostravě: „… Úřad práce v Ostravě 
k dnešnímu dni eviduje pouze jednoho uchazeče 
o zaměstnání s tímto nebo příbuzným oborem vzdělání. 
V nabídce volných pracovních míst našeho úřadu práce 
se průběžně vyskytují nabídky, v nichž by se budoucí 
absolventi mohli uplatnit.“

OBOR PŘEDŠKOLNÍ 
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Úřad práce v Ostravě: „…zmiňované profese 
evidujeme v databázi nabídky volných míst našeho 
úřadu práce, a to převážně na pozicích učitel/ka 
mateřské školy….v současné době neevidujeme ve 
skupině oborů (Předškolní a mimoškolní pedagogika na 
VOŠ) žádného uchazeče o zaměstnání…“

Krajská hospodářská komora v Ostravě: „… 
s ohledem na rychle rostoucí poptávku po službách 
mateřských škol, která s sebou ponese růst poptávky 
po vzdělaných odbornících…hospodářská komora 
doporučuje (VOŠ PRIGO) …s optimální kombinací 
teoretického vzdělání a potřebné praxe.“

Úřad práce v Olomouci: „…po posouzení 
předpokládaného profi lu studentů usuzujeme, že 
absolventi studijního oboru budou mít uplatnění na trhu 
práce nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé ČR.
Dle našeho názoru absolventi tohoto studijního oboru 
mohou pozitivně zareagovat na absenci potřeby 
kvalifi kované pracovní síly na trhu práce…“

OBOR  SOCIÁLNÍ PRÁCE
Úřad práce v Olomouci: „… Absolventi vzdělávacích 
oborů ze sociální oblasti jsou na trhu práce velmi 
žádaní, a to z řad soukromého i veřejného sektoru. 
Dle dostupných dat z evidence volných míst ÚP ČR 
a pracovních portálů trh práce poptává v Olomouckém 
kraji na desítky vhodných volných míst v oblasti sociální 
práce...“  ….další a nezkrácené reference naleznete 

na webových stránkách



REFERENCE
OBOR  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ 

SESTRA
Úřad práce v Ostravě: „… S ohledem na demografi cký vývoj 
a ve vztahu k predikci trhu práce zcela jistě dojde ještě k vyšší 
potřebě personálu ve zdravotnictví a v sociálních službách. 
S přihlédnutím k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že volná 
pracovní místa pro všeobecné sestry evidujeme na Krajské 
pobočce ÚP ČR v Ostravě často, žádost k dalšímu řízení 
doporučujeme.“

Krajská hospodářská komora v Ostravě: „... Obecně je 
poptávka po nelékařských zdravotnických povoláních trvalá... 
V případě všeobecných sester lze jejich nedostatek označit 
za kritický. Nedávná změna legislativy, která nově umožňuje 
vzdělávání sester ve vzdělávacím programu poskytovaném 
vyššími odbornými školami, byla uskutečněna na základě spo-
lupráce profesních organizací a jedním z jejich cílů je zvýšit 
počet sester, snížit jejich věkovou hranici a umožnit všeobec-
ným sestrám rychlejší zapojení do praxe.“

OBOR  DIPLOMOVANÁ 
DĚTSKÁ SESTRA

Úřad práce v Ostravě: „…absolventi jsou vybaveni kom-
petencemi umožňujícími vykonávat profesi dětské sestry…
poptávka po nelékařských zdravotnických profesích je stálá 
a trvalá…v rámci skupiny oborů Ošetřovatelství eviduje úřad 
celkem dva nezaměstnané (z toho žádný absolvent). Lze před-
pokládat dobrou uplatnitelnost v praxi.“

Fakultní nemocnice Ostrava: „…jako ostatní zdravotnická 
zařízení řešíme dlouhodobě nedostatek kvalifi kovaných sester 
pro dětské pacienty…předpokládáme, že vaše VOŠ přispěje 
k zajištění těchto pracovníků…..rádi budeme s Vámi spolupra-
covat v oblasti zajištění odborných praxí.“

OBOR  VETERINÁŘSTVÍ
Krajská hospodářská komora v Ostravě: „… Podporujeme 
obory, které vzdělávají absolventy... s vysokou společenskou 
potřebností. Obor má přesah i do dalších odvětví... případně vi-
díme i možnost uplatnění v rámci vlastní podnikatelské činnosti.“

MVDr. Jana Mertová: „... Obsahově i rozsahem, jak teoretic-
ké, tak praktické části, učební plán dostatečně připraví absol-
venta tohoto studia (veterinářství) pro praxi. A to i vzhledem 
ke skutečnosti, že na trhu práce asistenti veterinárního lékaře, 
veterinární technici i poradci v oblasti výživy malých zvířat 
chybí...“
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OBOR OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
Absolvent tohoto právně-ekonomického oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných 
pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou 
právní asistent, personalista apod. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, fi nančního 
a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky. Po skončení tříletého studijního programu obdrží titul 
DiS. (diplomovaný specialista).

Školné:  Denní studium v Ostravě po celou dobu studia ZDARMA.
Kombinované studium v Ostravě 9 900 Kč ročně nebo 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Absolvent tohoto regulovaného povolání bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. 
Jako kvalifi kovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitel(ka) mateřské školy, 
vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech podobných profesích. Absolvent oboru je vybaven 
širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle 
absolvovaných předmětů. Výuka probíhá také v naší cvičné mateřské školce.

Školné:  Denní studium v Ostravě a v Olomouci 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 
Kombinované studium v Ostravě a v Olomouci 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 
12 měsíců). Kombinované studium v Havířově, v Bruntále a v Novém Jičíně 19 900 Kč ročně, nebo 
1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

OBOR  DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
Absolventi tohoto regulovaného povolání budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče 
dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a zařízeních sociální a komunitní péče. Výuka studentů 
probíhá pod vedením zkušených a kvalifi kovaných lékařů, resp. vedoucích ošetřovatelských pracovníků 
s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty.

Školné:  Denní studium v Havířově 5 900 Kč ročně nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 
Kombinované studium v Havířově 14 900 Kč ročně nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 

OBOR  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
Vzdělávání lékařů a nelékařského zdravotnického personálu je úzce propojeno. Naším primárním cílem je 
připravit absolventy k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech 
typech zdravotnických zařízení a zařízeních sociální a komunitní péče. Naši absolventi se podílejí ve spolupráci 
s lékaři na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.
Výuka studentů probíhá pod vedením zkušených a kvalifi kovaných lékařů s dlouhodobou praxí v oboru. 
Absolvent bude splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, a tato skutečnost byla pro 
naši školu validována Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Školné:  Denní studium v Havířově 5 900 Kč ročně nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 
Kombinované studium v Havířově 14 900 Kč ročně nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).

VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY
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VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

OBOR VETERINÁŘSTVÍ
Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních techniků, asistentů a sester je úzce propojeno. Naším 
primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci 
veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních 
ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, 
farmách, rančích, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti 
státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Absolvent oboru Veterinářství je podle 
zákona o veterinární péči připraven pro výkon povolání odborného veterinárního technika. Výuka studentů 
bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifi kovaných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru 
veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních 
ordinacích. 

Školné:  Denní studium v Ostravě 5 900 Kč ročně nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 
Kombinované studium v Ostravě 14 900 Kč ročně nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 

OBOR  SOCIÁLNÍ PRÁCE
Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního 
pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole, které poskytuje odbornou kvalifi kaci pro výkon 
tohoto povolání podle zákona o sociálních službách. Kvalifi kační požadavky stanovené zákonem o sociálních 
službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné 
nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních.

Školné:  Denní studium v Olomouci 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců). 
Kombinované studium v Olomouci 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců).
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z dané 
problematiky a motivační pohovor. Motivační pohovor 
zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, 
důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně 
studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení 
potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu prá-
ce. U studentů s prospěchem na střední škole do průměru 
1,9 je rámcový znalostní test prominut. Bližší informace 
k podmínkám přijímacího řízení naleznete na webových 
stránkách.

POKRAČOVÁNÍ STUDIA 
NA VYSOKÉ ŠKOLE
Možnost pokračování studia na vysoké škole 
a za 2 roky získání titulu Bc. - navíc se slevou 
školného 10 000 Kč v každém ročníku studia

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné 
kvalifi kace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na 
partnerské vysoké škole v Havířově. Některé předměty 
z VOŠ budou uznány a studium lze většinou absolvovat 
za dobu pouze 2 let (blíže www.vs-prigo.cz). V každém 
roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného 
za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 
Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole 
v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou 
školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také 
možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole 
v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní 
magisterským studijním programům zahraničních vysokých 
škol v programech MBA (Master of Business Administra-
tion), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. 
(Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v mana-
žerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of 
Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají 
nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze 
školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosaže-
ním úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného 
bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného 
specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto ma-
nažerských programů magisterského typu. Bližší informace 
o těchto studijních programech naleznete na webu.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Rámcový znalostní test z pedagogiky.
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
Rámcový znalostní test z psychologie, biologie 
a první pomoci.
DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
Rámcový znalostní test z psychologie, biologie 
a první pomoci.
VETERINÁŘSTVÍ
Rámcový znalostní test ze základů biologie 
a zoologie.
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Rámcový znalostní test ze základů společenských 
věd a sociální práce.
OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
Rámcový znalostní test z práva a ekonomie.

Témata znalostní části přijímacího testu

 Pozn. příklady otázek naleznete na webových stránkách
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PRAXE 
Praxe a odbornost je hlavním mottem VOŠ 
PRIGO. Studenti se s ní výrazně setkávají 
v samotné výuce, ale zejména u smluvních 
partnerů. Oproti často příliš teoretickému 
vysokoškolskému vzdělávání je tak absolvent 
ihned od prvního okamžiku schopen 
plnohodnotně vykonávat svoji profesi podle 
vystudovaného oboru. Vyučující na VOŠ 
PRIGO jsou především odborníci, kteří 
úspěšně vykonávají své profese a předá-
vání zkušeností při výuce berou spíše jako 
poslání a výzvu, a nikoliv jako svůj hlavní 
zdroj příjmů. Na rozdíl od častého nešvaru 
vysokoškolského studia, kde lze najít mnoho 
„zaparkovaných“ neúspěšných osob, je na 
VOŠ PRIGO kladen důraz na úspěch peda-
goga ve své profesi a v praktickém životě. 
Přesto, nebo právě proto, zde nevyučují 
lidé pochybných kvalit. Naopak. Na Vyšší 
odborné škole PRIGO je dosažené vzdělání 
vyučujících a jejich kvalifi kace na absolutní 
špičce v ČR. Najít zde lze také velmi vý-
razné procento pedagogů s doktorátem, 
docenty i profesory.

Celé vyšší odborné studium je přizpůsobeno 
nejmodernějším požadavkům praxe na 
osobnostní charakteristiky a dovednosti ab-
solventa, na jeho samostatnost, připravenost 
pro týmovou práci a zároveň dostatečný 
stupeň jazykové vybavenosti. Z důvodu 
rozsahu praxe je absolvent schopen se 
rychle zorientovat a zapracovat na nové 
pracovní pozici.

Ve většině oborů je studium postaveno 
také na projektové a tvůrčí činnosti, která 
umožní kriticky řešit předložené problémy 
a témata a poskytnout tak reálný přechod 
do profesního života. V případě zájmu 
studenta je možné absolvovat zahraniční 
praxi, která zajistí zdokonalení jazykových 
kompetencí a aplikaci nabytých znalostí v ji-
ném kulturním prostředí, a to prostřednictvím 
výměnných pobytů.



VOŠ PRIGO patří mezi pouze několik vyšších odborných 
škol, které získaly Listinu programu Erasmus+ pro 
vysokoškolské vzdělávání, a tudíž umožňuje studentům 
i pedagogům vysokoškolské studijní pobyty nebo 
stáže ve fi rmách v zahraničí. Jedná se o vzdělávací 
program Evropské unie, který podporuje spolupráci 
a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné 
přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního 
vzdělávání. Je nástupcem programu Celoživotního 
učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ 
si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifi kací 
a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu 
jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za 
účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické 
činnosti v zahraničí. Pobyt v zahraničí může trvat od 
několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se 
mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, 
vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních 
organizací. Lze z něj také poskytnout fi nanční prostředky 
na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických 
organizací, podniků, místních a regionálních úřadů 
a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských 
státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou 
přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti 
a zaměstnanost.

ERASMUS+ STUDENTI 
A ERASMUS+ ZAMĚSTNANCI
Erasmus+ STUDENTI: Prostřednictvím programu 
Erasmus+ můžete vyrazit na pracovní stáž na 2 až 12 
měsíců. Stáž můžete absolvovat v kterékoli organizaci 
se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ 
(s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU). Díky stáži 
v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět 
lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní 
dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti 
– a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Zároveň si 
rozvinete podnikatelské myšlení. 

Erasmus+ ZAMĚSTNANCI: Prostřednictvím programu 
Erasmus+ můžete vycestovat na školení na univerzitě, 
která je držitelem ECHE, nebo na školení ve společnosti 
sídlící v některé z programových zemí. Je možné se 
zúčastnit také tzv. Staff Weeku. Vycestovat můžete na 
dva až deset dní.

ERASMUS+
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Strategická rada PRIGO – SRP – je nejvyšším orgánem skupiny škol PRIGO. Řídí strategický a dlouhodobý rozvoj 
škol PRIGO, stejně jako jeho fi lozofi ckou koncepci a evaluaci všech procesů a je garantem dodržování pravidel 
přístupu PriorityGO. Členem je vždy zástupce vedení každé školy, která je členem skupiny PRIGO. Její rozhodnutí 
jsou pak implementována do operativního řízení škol PRIGO prostřednictvím pověřeného člena SRP.

01.  Uplatňování tradičních vzdělávacích cílů v konceptu „české 
školy pro život“ se zohledněním výzev globalizovaného 
prostředí ve 21. století 

Garant okruhu: JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.

02.  Rozvoj kritického myšlení a podpora mimořádného nadání při 
zachování rovnosti šancí 

Garant okruhu: Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.

03.  Individualizace vzdělávání a klientský přístup ke vzdělávanému 
Garant okruhu: Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.

04.  Podpora rozvoje osobnosti vzdělávaného i vzdělávajícího. 
Zájmová činnost 

Garant okruhu: Mgr. Kateřina Musiol KUCHNOVÁ, Ph.D.

05.  Moderní výukové metody a projektový přístup 
Garant okruhu: Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.

06.  Uplatňování a využívání nových technologií vč. digitalizace 
Garant okruhu: JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.

07.  Podpora internacionalizace a jazykového vzdělávání 
Garant okruhu: doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.

08.  Rozvíjení mentoringu. Obousměrná mezigenerační výměna 
zkušeností a respektu 

Garant okruhu: Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.

09.  Podpora etického přístupu k životu i ke vzdělávání. Charita 
Garant okruhu: Mgr. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D., MBA

10. Výchova k trvalé udržitelnosti a environmentální výchova 
Garant okruhu: Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.

S celým unikátním a ochrannou známkou 
chráněným přístupem PriorityGO se můžete seznámit 
na www.prigo.cz/prioritygo.
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ZŠ a MŠ PRIGO
Naše základní škola poskytuje vzdělání prvního i druhého stupně v Ostravě a ve 
Frenštátě p. R. Zaměřuje se také na práci s mimořádně nadanými žáky. Součástí výuky 
je každoročně lyžařský kurz, kurz zimního i letního bruslení a mnoho dalších aktivit. Ma-
teřská školka v Ostravě se zaměřuje na děti ve věku od 2 let a vychovává je zábavným 
způsobem v programu Penguin´s Kindergarten a také v souladu s principy PriorityGO. 

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO
Naše sesterské gymnázium nabízí obory osmiletého a čtyřletého gymnázia v Ostravě. 
Zaměřuje se na přírodovědnou oblast, ve které má specializaci na lékařské, farmaceu-
tické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje 
nejen s lékařskými fakultami, ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Spolu-
pracuje s lékařskou fakultou na projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Jedná se o fakultní 
školu Univerzity Karlovy v Praze.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO
Naše druhé sesterské gymnázium poskytuje v Ostravě vzdělání ve třídách šestiletého 
a čtyřletého gymnázia. Jedná se o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou 
přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského, francouzského a ruského 
jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace studentů ze zahraničí na školních i mi-
moškolních aktivitách. Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO připravuje také na mezi-
národní maturitu (IB), která je vstupenkou na prestižní zahraniční vysoké školy. Jedná se 
o fakultní školu Ostravské univerzity a fakultní školu Právnické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Střední škola PRIGO
Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v programu Mezinárodní obchodní aka-
demie a Ekonomika a podnikání ve sportu. Nově jsme připravili dva programy, jejichž 
absolventi splňují požadavky na regulované povolání v této oblasti: Předškolní a mimo-
školní pedagogika a Veterinářství. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů 
v cizím jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Vysoká škola PRIGO
Vysoká škola PRIGO v Havířově poskytuje vzdělání v akreditovaných studijních progra-
mech v prezenční nebo kombinované formě v českém nebo anglickém jazyce. Jedná se 
o bakalářské studijní programy Hospodářská politika a správa, Economic Policy 
and Public Administration, Sociální politika a sociální práce nebo Social Policy 
and Social Work (Bc.) Dále lze studovat v navazujících magisterských studijních 
programech Hospodářská politika a správa nebo Economic Policy and Public Ad-
ministration (Ing.). Poskytuje také profesní manažerské vzdělání s mezinárodní akreditací 
– MBA, LL.M., MPA apod. Nabízí profesní vysokoškolské pobyty a pracovní stáže v rámci 
programu ERASMUS+. V unikátním paralelním programu Competencies for Master´s De-
gree (CMD) systematicky připravuje studenty na přijímací řízení i studium v magisterských 
studijních programech na nejlepší světové univerzity, zejména ve Velké Británii a USA 
(např. Oxford, Cambridge, Harvard). 



JSME PRIGO

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací 
soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče 
vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. 
Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je 
kombinací individualizace výuky, moderních metod 
a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání 
je zde vnímáno jako celoživotní fi lozofi e a kontinuální 
přístup k životu a nikoliv jako prostředek k dosažení 
jiných cílů. PRIGO se také významně soustřeďuje 
na práci s mimořádně nadanými studenty, 
jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí, 
a to také ve spolupráci s University 
of Cambridge. Naši pedagogové 
a psychologové se účastní stáží a další 
spolupráce přímo v Cambridge, 
což umožňuje přenášet důraz na 
vysokou kvalitu vzdělávacího 
procesu.

KONTAKTY

Berlin, 
Cambridge, 
Košice, Kytirz, 
Leoben, Lincoln, 
Llançà, London, 
Magdeburg, Malacky, Opole, 
Prešov, Racibórz, St. Quentin, 
Trnava, Wrocław, Kearney, Nantong, 
Suining, Wuxi 

Více o mezinárodní spolupráci na 
www.prigo.cz

PRIGO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Vyšší odborná škola PRIGO 
U Haldy 200/18
700 30 Ostrava

Ostrava, U Haldy 18  Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obecně právní činnost, Veterinářství
Ostrava, Mojmírovců 42 Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obecně právní činnost, Veterinářství 
Ostrava, Mjr. Nováka 34 Předškolní a mimoškolní pedagogika – cvičná mateřská školka 
Havířov, Vítězslava Nezvala 1  Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra, 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – pouze kombinovaná
Nový Jičín, B. Martinů 4 Předškolní a mimoškolní pedagogika – pouze kombinovaná 
Bruntál, Školní 2   Předškolní a mimoškolní pedagogika – pouze kombinovaná

GSM: +420 739 659 951
e-mail: olomouc@prigo.cz 
www.olomouc-prigo.cz

VOLEJTE ZDARMA 
800 888 989

Olomouc, Blažejské nám. 9 Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální práce

GSM: +420 734 578 175 
e-mail: vos@prigo.cz 
www.vos-prigo.cz

PRIGO - vyšší odborná škola
Blažejské nám. 84/9
779 00 Olomouc


