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Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí 
činnosti Vysoké školy PRIGO, z.ú. na rok 2020 (dále jen 
„Plán realizace“) je součástí Strategického záměru vzdě-
lávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní na 
období 2017-2020 (dále jen „Strategický záměr“). Vedle 
Strategického záměru vychází z Plánu realizace Dlouho-
dobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojo-
vé a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 
vysokých škol pro rok 2020, zpracovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, který za hlavní úkoly pro 
rok 2020 označuje:

• aktivity související s přípravou strategických 
dokumentů pro nadcházející období,

• aktivity v oblasti zvyšování kvality vzdělávací činnosti,

• aktivity vedoucí k větší otevřenosti 
a internacionalizaci,

• aktivity související s přechodem na novou metodiku 
hodnocení výzkumných organizací.

Strategický záměr stanoví pro rozvoj Vysoké školy PRIGO 
(dále jen „VŠP“) v letech 2017-2020 strategické cíle v ná-
sledujících prioritních oblastech:
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KVALITA A RELEVANCE

VŠP bude v souladu se Strategickým záměrem poskytovat 
vysoce kvalitní vzdělání zajišťující uplatnitelnost absolventů 
v praxi. Ve vzdělávacím procesu bude dbát na pečlivou 
kontrolu studia a kvalitu výsledků učení. Bude vytvářet příz-
nivé prostředí pro kvalifi kační růst akademických pracovní-
ků a pro růst kvality výzkumných činností. VŠP zajistí, aby 
podstatnou část externích členů Akademické rady tvořili 
zahraniční docenti a profesoři.

Opatření pro rok 2020

• v rámci mechanismů vnitřního hodnocení kvality 
refl ektovat příklady dobré praxe zahraničních 
vysokých škol, s nimiž byla v roce 2018 a 2019 
dohodnuta spolupráce, zejména University of 
Nebraska (USA),

• dále podporovat kvalitu vzdělávací činnosti 
prostřednictvím rozvoje pedagogických kompetencí 
akademických pracovníků, zejména pravidelnými 
workshopy a formou dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků,

• dále rozvíjet využití alternativních didaktických metod, 
zejména kritického psaní a čtení, diskuzních aktivit, 
simulačních her, projektového vyučování, a metod 
rozvíjejících ICT kompetence studentů, zejména 
BYOD,

• na základě Rámce kvalifi kací vysokoškolského 
vzdělávání České republiky vytvořit rámec kvalifi kací 
na úrovni VŠP,

• realizovat hodnocení kvality výuky v letním semestru 
akademického roku 2019/2020 a zimním semestru 
akademického roku 2020/2021 ze strany studentů, 
absolventů a vnějších partnerů,

• připravit plán akreditačních záměrů pro nadcházející 
období,

• zavádět opatření na podporu vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích,

• udržovat prostředí podpůrné a motivující ke 
kariérnímu postupu. 
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ATRAKTIVITA A DOSTUPNOST

V souladu se Strategickým záměrem bude vzdělání na VŠP 
dostupné pro všechny studenty splňující podmínky přijíma-
cího řízení, bez rozdílu pohlaví, věku, sociálního a eko-
nomického zázemí, národnosti či náboženského vyznání. 
VŠP bude také cíleně vyhledávat a rozvíjet nadání svých 
studentů a bude využívat moderní a efektivní metody výu-
ky, které pomohou zvýšit zájem studentů o studijní výsledky 
a studium jako takové. Bude vycházet z dostupného sys-
tému zjišťování mimořádného nadání studentů na nižších 
stupních studia ve školském systému České republiky, který 
bude aplikovat na segment vysokoškolského vzdělávání.

Opatření pro rok 2020

• dále rozšířit činnost Centra pro práci s mimořádně 
nadanými studenty (CEMNAS) a aktualizovat 
metodiku práce s mimořádně nadanými studenty, 
zejména o oblast kariérního poradenství,

• pokračovat ve spolupráci s Disability Resource Center 
University of Cambridge a realizovat další stáže 
pracovníků VŠP v tomto centru,

• pokračovat ve spolupráci VŠP se členy Sítě podpory 
nadání,

• zaměřit se na kvalitu studia v prvních ročnících 
bakalářských studijních programů, například pomocí 
vyrovnávacích kurzů,

• vydat nové publikace – učebnice a skripta 
v elektronické podobě s využitím elektronické 
knihovny ePRIGO, které přispějí k vyššímu zajištění 
výuky vlastní literaturou.
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SPOLUPRÁCE A OTEVŘENOST

Vysoká škola PRIGO bude dle Strategického záměru 
dbát o rozvoj vzájemné a oboustranně přínosné spolu-
práce s praxí a sociálními partnery. Bude usilovat o to, 
aby veškeré její činnosti měly zřejmý internacionální cha-
rakter. Zajistí podmínky pro zapojení studentů i akademic-
kých pracovníků do mobilitních programů a bude dbát na 
kvalitu integrace přijíždějících studentů a hostujících vyu-
čujících. Zajistí pravidelnou výuku vedenou zahraničními 
vyučujícími. Prioritně se bude zaměřovat na spolupráci se 
středními školami, které se věnují práci s a mimořádně na-
danými studenty.

Opatření pro rok 2020

• v rámci přijímacího řízení prověřovat připravenost 
uchazečů z hlediska jazykových kompetencí,

• podporovat další rozvoj jazykových kompetencí 
akademických pracovníků,

• prohlubovat spolupráci se zahraničními univerzitami 
a pokračovat v realizaci mobilit, zejména 
s University of Nebraska, Nantong University, 
University of Cambridge,

• aktivně se zapojovat do spolupráce v Evropském 
výzkumném institutu sociální práce (ERIS),

• pokračovat v zapojení akademických pracovníků 
v mezinárodních vědecko-výzkumných týmech,

• připravit nové žádosti o podporu při řešení projektů 
základního i aplikovaného výzkumu, zejména 
z prostředků GA ČR, TA ČR,

• pokračovat v aktivitách v rámci programu Erasmus+,

• rozvíjet spolupráci se Statutárním městem 
Havířovem, zejména při zajišťování dalšího 
vzdělávání a Akademie třetího věku,

• rozvíjet a navázat další spolupráci s podnikovou 
sférou v oblasti smluvního výzkumu,

• rozvíjet spolupráci s Armádou spásy a dalšími 
partnery v sociální oblasti.
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