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O VYSOKÉ ŠKOLE
Posláním Vysoké školy PRIGO je poskytovat vzdělání
v akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou
a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.
Primárním cílem Vysoké školy PRIGO je stát se v horizontu
nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající
přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Vysoká
škola PRIGO je členem PRIGO Group, silné skupiny škol
působících na všech úrovních vzdělávání, která chce
vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi,
ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku,
ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude
vždy usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl
pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy
spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem
nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.
Základem pro naplňování cílů Vysoké školy PRIGO je
především stabilní a loajální jádro akademických pracovníků s nadstandardní kvaliﬁkační a vhodnou věkovou
strukturou, kteří sdílejí společné vize a hodnoty. Většina
našich pedagogů působí externě na dalších vysokých
školách v České republice i v zahraničí, ať už jako
členové poradních orgánů, externí vyučující, hodnotitelé
výzkumných projektů nebo oponenti časopiseckých článků
a klasiﬁkačních prací, a začleňují se tak nadprůměrně do
akademické komunity.
PRIGO spolupracuje s více než 20 zahraničními školami.
Jedná se o školy z USA, Velké Británie, Číny, Rakouska,
Německa, Francie a dalších zemí z celého světa. Mobilitní
aktivity studentů a pedagogů podporují rozvoj jejich jazykových kompetencí a dávají vzdělávání našich studentů
mezinárodní rozměr.
Ve školách PRIGO realizujeme mentoring v soﬁstikované
moderní podobě, která žáky a studenty učí zodpovědnosti
a rozvíjí jejich emoční a sociální inteligenci.

Den otevřených dveří
proběhne 9. 1. 2021
v budově školy a on-line.
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STUDIJNÍ PROGRAMY
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE (BC.)
Absolvent programu je připraven pro kvaliﬁkovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Studijní program poskytuje znalosti a dovednosti
v oblasti teorie a metod sociální práce, nástrojů a cílů sociální politiky a dovednosti nutné pro práci
s klientem a dalšími subjekty, stejně jako kompetence jazykové. Součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu požadovaném Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.
Do výuky jsou dále v potřebném rozsahu zapojeni odborníci z praxe, kteří garantují provázanost
studijního programu z praxí a jeho profesní zaměření. Program poskytuje odbornou způsobilost
k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA (BC.)
Absolvent programu je připraven pro kvaliﬁkovaný pracovní výkon samostatného pracovníka
v orgánech státní správy a samosprávy, v orgánech a institucích EU, v měnové oblasti, v bankovnictví a pojišťovnictví či v managementu podniků v soukromém sektoru. Studijní program poskytuje
teoretické znalosti v oblasti ekonomické teorie, dále v oblasti cílů, nástrojů a nositelů hospodářské politiky, a to jak na všeobecné úrovni, tak ve specializovaných oblastech, jakou jsou ﬁskální
a monetární politika, resp. sociální politika nebo politika zaměstnanosti. Dále program poskytuje
teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti fungování veřejného sektoru včetně jeho řízení
a ﬁnancování.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA (ING.)
Absolvent programu se uplatní jako samostatný ekonomický odborník a analytik, schopný provádět
národohospodářské analýzy pokročilými statistickými a ekonometrickými metodami, přičemž bude
schopen zohlednit širší makroekonomické souvislosti a zákonitosti socio-ekonomického vývoje
společnosti. Dalším uplatněním absolventů studijního programu jsou pozice na úrovni středního
a vrcholového managementu jak v institucích veřejné správy, tak v soukromém sektoru, kde jsou
mimo jiné schopni vést tým, včetně týmu s mezinárodním složením. Absolvent se může uplatnit
rovněž na pozici projektového manažera jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde je schopen
zpracovávat a hodnotit žádosti o dotace.

STUDIUM BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA
Kromě standardních studijních programů poskytujeme profesní vzdělání v manažerských studijních
programech se zaměřením na management a manažerské rozhodování v soukromém i veřejném
sektoru nebo na vybraná právní odvětví. Toto vzdělání je kvalitativně srovnatelné s bakalářskými,
magisterskými nebo doktorskými studijními programy v zahraničí.

www.prigo.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO
škola, díky které překročíte hranice

PŘEKROČTE…
… HRANICE TOHO,
JAK STUDUJETE
DUJETE
Příprava naa
Master’s Degree
programy na
univerzitách
ch
ve Velké Británii,
ritánii, USA
a dalších zemích,
příprava pro
ro uchazeče
ání
o zaměstnání
ch EU
v institucích
(testy EPSO).
SO).

… HRANICE TOHO,
UJETE
JAK UVAŽUJETE
Natáčené debatní
imulační hry,
souboje, simulační
ení a psaní
kritické čtení
etody výuky
a další metody
rozvíjející kritické
myšlení.

…HRA
…HRANICE TOHO,
CO DOKÁŽETE
Mezin
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu
(pro
(program DofE),
syst
systém Buddies,
E
EKO aktivity.

…HRA
…HRANICE TOHO,
JAK SE UPLATNÍTE
Vým
Výměnné pobyty
i pr
pracovní stáže
v rám
rámci programu
Erasmus+ a spolupráce
s partnerskými univerzitami
v USA a Číně.

Studium s vysokou kvalitou
Na Vysoké škole PRIGO vyučují pouze špičky ve svém oboru a renomované autority, které vychovaly již několik
desítek úspěšných doktorandů. Naši pedagogové se zapojují do mezinárodních mobilit, což jim umožňuje se
dále rozvíjet a učit se od těch nejlepších z celého světa. Spolupracujeme s univerzitami z USA nebo Číny, ale také
z Velké Británie a dalších evropských zemí.
Jsme častými řešiteli vědecko-výzkumných projektů ﬁnancovaných z prostředků Grantové agentury ČR,
Technologické agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropské unie, European Association
Comenius a dalších.
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PŘÍPRAVA NA MAGISTERSKÉ
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Competencies for Master’s Degree
V tomto programu jsou studenti
systematicky připravováni na
studium v magisterských programech
(Master’s Degree) prestižních univerzit
ve Velké Británii, USA a dalších zemích,
na kterých mohou pokračovat ve studiu
po úspěšném absolvování bakalářského
studia u nás.
Tento program je určen pro talentované
a zejména motivované studenty z České
republiky, kteří chtějí získat kvalitní zahraniční vzdělání a s tím spojenou jistotu
zaměstnání na prestižních pozicích.
Zahraniční magisterské studium,
zejména na univerzitách ve Velké Británii a USA, trvá zpravidla dva roky, v některých případech pouze jeden
rok. Přijímací řízení je speciﬁcké, ale na většinu jeho relevantních součástí se dá velmi dobře připravit. Příprava na
Vysoké škole PRIGO probíhá ve dvou rovinách. Především jde o styl výuky na naší vysoké škole, která se v rámci
zákonných možností soustřeďuje na používání moderních metod výuky srovnatelných právě s prestižními zahraničními univerzitami.
Ve druhé rovině studentům nabízíme účast v unikátním programu Competencies for Master’s Degree (CMD), který
jsme připravili tak, aby studenty nad rámec studia v akreditovaných bakalářských programech systematicky připravoval na přijímací řízení a studium v prestižních magisterských programech zahraničních univerzit. V rámci tohoto
programu studenty vedeme k dobrovolnickým a mimoškolním aktivitám, neboť právě účast na těchto aktivitách bývá
zahraničními univerzitami v procesu přijímacího řízení vyžadována. Jako jedna z mála v ČR se Vysoká škola PRIGO
účastní prestižního anglického programu vévody z Edinburghu (DofE). Naši studenti se pak v rámci programu CMD
budou setkávat s úspěšnými absolventy zahraničních univerzit, jako jsou například University of Oxford, University
of Cambridge nebo Harvard University. Náplní tohoto programu je také návštěva zmíněných prestižních škol a setkání s jejich studenty či pedagogy.

ERASMUS+
Vysoká škola PRIGO získala v roce 2018 Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.
Erasmus+ je 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
kvaliﬁkací 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
ﬁnanční 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.

www.prigo.cz
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do následujících
bakalářských studijních programů:
• Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
• Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia,
• Sociální politika a sociální práce v prezenční a kombinované formě studia,
• Social Policy and Social Work v prezenční formě studia.
Podmínky přijetí ke studiu v některém z bakalářských studijních programů jsou následující:
• dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo jeho ekvivalentu (je možné doložit až při
zápisu do studia),
• řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
• úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO, je také úspěšné
vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:
• naplnění kritéria prospěchu ze střední školy (0-40 bodů),
• výsledek školního písemného testu studijních předpokladů (0-20 bodů),
• výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru (0-20 bodů),
• naplnění kritéria kvaliﬁkované kompetentnosti (0-20 bodů).
Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100.
Kromě bodů z testu a ústního pohovoru uchazečům nabízíme možnost získat u přijímací zkoušky také body za
dosažené úspěchy v předchozím studiu a dalších aktivitách.
PROSPĚCH
Kritériem prospěchu se rozumí:
• hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, a to průměrný stupeň prospěchu za poslední
3 vysvědčení za 2. pololetí, která je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací
zkoušky, přičemž je-li doložený průměrný stupeň prospěchu uchazeče menší nebo roven 1,5, získá
uchazeč 40 bodů,
• nebo složení mezinárodní maturitní zkoušky (IB Diploma Programme), které je uchazeč schopen
doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

DALŠÍ BODOVANÉ AKTIVITY
• absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů,
• praxe v oboru,
• absolvování jazykové zkoušky,
• účast na Středoškolské odborné činnosti,
• aktuální a doložené členství v Mense ČR,
• úspěchy typově ekvivalentní.
Za tyto aktivity získá uchazeč až 20 bodů.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Ke studiu na Vysoké škole PRIGO se pro akademický rok 2021/2022 přijímají uchazeči do následujících
navazujících magisterských studijních programů:
• Hospodářská politika a správa v prezenční a kombinované formě studia,
• Economic Policy and Public Administration v prezenční formě studia.
Podmínky přijetí ke studiu v některém ze studijních programů jsou následující:
• řádně ukončené studium v kterémkoliv z bakalářských, resp. magisterských vysokoškolských studijních
programů (je možné doložit až při zápisu do studia),
• řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online přihlášky,
• úspěšné absolvování přijímací zkoušky.
Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Vysoké škole PRIGO, je také
úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška se skládá z posouzení následujících bodově hodnocených částí:
• naplnění kritéria prospěchu z vysoké školy (0-40 bodů),
• výsledek školního písemného testu odborných znalostí z ekonomie, hospodářské politiky a ekonomiky
a správy (0-20 bodů),
• výsledek ústního odborného a motivačního pohovoru (0-20 bodů),
• naplnění kritéria kvaliﬁkované kompetentnosti (0-20 bodů).
Maximální celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je 100.
Kromě bodů z testu a ústního pohovoru uchazečům nabízíme možnost získat u přijímací zkoušky také body za
dosažené úspěchy v předchozím studiu a dalších aktivitách.
PROSPĚCH
Kritériem prospěchu se rozumí vážený studijní průměr v předchozím studiu na vysoké škole, a to za poslední
2 ročníky, které je uchazeč schopen doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.
Je-li doložený vážený studijní průměr z předchozího studia na vysoké škole menší nebo roven 1,5, získá uchazeč
40 bodů.
DALŠÍ BODOVANÉ AKTIVITY
• absolvování zahraničních studijních nebo pracovních pobytů,
• praxe v oboru,
• absolvování jazykové zkoušky,
• zapojení do vědecko-výzkumné činnosti,
• aktuální a doložené členství v Mense ČR,
• úspěchy typově ekvivalentní.
Za tyto aktivity získá uchazeč až 20 bodů.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VŠ
Navštivte naše webové stránky
nebo načtěte QR kód.
www.prigo.cz
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NAŠI STUDENTI
GABRIELA (22)
Přihlásila se ke studiu bakalářského programu Hospodářská politika a správa. Na
gymnáziu absolvovala výměnný pobyt v Anglii a zamilovala se do ní. Už tenkrát
se rozhodla, že jednou bude studovat Master´s Degree právě tam. Proto hledala
vysokou školu, která ji na to připraví. Usilovně se taky neustále učí anglicky a získala
certiﬁkát CAE. Přijímačky na VŠ PRIGO zvládla bez problémů, protože díky prospěchu ze střední školy a jazykovému certiﬁkátu získala dost bodů pro přijetí i bez testu.
Během bakalářského studia na VŠ PRIGO absolvovala mnoho dobrovolnických
aktivit, za které získala stipendium, které může využít pro své velké hobby - pečení
a baking blog. Co upeče, to rozdá spolužákům, mezi kterými našla skvělé přátelé.
Její blog na svých sítích lajkuje i škola. Díky svým aktivitám a dobrému prospěchu
i jazykové úrovni už ví, že k navazujícímu studiu na anglické univerzitě, kterou si
vybrala, je přijata. Dnes se rozhoduje, zda po jeho absolvování zůstane žít v Anglii,
anebo své vzdělání uplatní v některé z mezinárodních ﬁrem působících v Česku.

TOMÁŠ (25)
Už měl bakalářské studium téměř za sebou, když se dozvěděl o tom, že navazující
magisterské studium nabízí i VŠ PRIGO. Bakaláře získal na veřejné vysoké škole
a byl z ní zklamaný. Anonymní prostředí, kde se mu jednotliví pedagogové nijak
zvlášť nevěnovali, přestože měl o studium opravdový zájem, nebylo nic pro něj.
Tomáš nebyl nikdy zrovna studijní typ, ale zajímá ho, jak věci fungují, a vždycky
chtěl vědět, jak se dělají makroekonomické prognózy nebo třeba ﬁnanční analýzy.
Nazpaměť se nikdy nic naučit nedokázal, ale ekonomii rozumí a má za sebou
i nějakou tu stáž a praxi z brigád, takže přijímací zkoušku do navazujícího studia
na VŠ PRIGO zvládl s přehledem s body, které získal za test a praxi, i když jeho
prospěch v bakalářském studiu nebyl nic moc. V navazujícím studiu na VŠ PRIGO
se zapojuje do výzkumných projektů svých pedagogů, sám zpracovává analýzy
a jako člen týmu dostává stipendium. Taky v rámci studia hodně cestuje, ale nejen na
studijní pobyty - účastní se vědeckých konferencí i pracovních stáží v zahraničních
bankách. Učivu rozumí, takže příprava na zkoušky, na které se nic zpaměti učit
nemusí, mu nezabere tolik času. Díky tomu má čas i na své koníčky a sport. Tomáš
ještě neví, že díky vzdělání na VŠ PRIGO se už za několik měsíců stane analytikem
České národní banky.

MARIE (41)
Je srdcařka a vždycky chtěla pomáhat lidem. Už 20 let pracuje v sociálních službách a své práci obětuje vše. Jenže zjistila, že bez bakalářského titulu se už v práci
nemůže dál posunout. Hledala školu, kde by mohla studovat v kombinované formě
při zaměstnání za rozumnou cenu, kde by ocenili její zkušenosti z praxe a pomohli jí
doplnit kvaliﬁkaci, kterou ke své profesi potřebuje. Od kamarádky se dozvěděla, že
v Havířově je škola, která by jí mohla vyhovovat – VŠ PRIGO. Sebrala proto odvahu
a přihlásila se. U přijímacího řízení získala body za svou praxi a díky tomu byla
úspěšná. Dnes se o víkendech věnuje studiu, přes týden své práci, a protože na VŠ
PRIGO neznamená kombinované studium nekonečné sepisování seminárních prací,
které nikdo nečte, má dost času věnovat se své rodině. Škole pomáhá s charitativními
projekty, na které VŠ PRIGO přispívá. Marie příští rok úspěšně absolvuje studium
a stane se konečně sociálním pracovníkem.
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ŠKOLNÉ

V PREZENČNÍ FORMĚ U NÁS STUDUJETE ZDARMA!
Studentům prezenční formy studia všech studijních programů realizovaných v českém jazyce, kteří
nepřekročí standardní dobu studia a nespáchají disciplinární přestupek, je školné plně hrazeno ze
stipendijního fondu. Platba školného je tedy nulová. Studium bez platby školného je garantováno
po celou standardní dobu studia v daném studijním programu.

V KOMBINOVANÉ FORMĚ U NÁS STUDUJETE
SE STIPENDIEM!
Studentům kombinované formy studia všech studijních programů, kteří nepřekročí standardní dobu
studia a nespáchají disciplinární přestupek, je 50 % školného hrazeno ze stipendijního fondu.
Platba školného je v případě 12 měsíčních splátek ve výši 4 950 Kč/měsíc nebo 49 500 Kč/ročně
v případě jednorázové platby. Výše školného je garantována po celou standardní dobu studia
v daném studijním programu.
Pozn.: Standardní výše školného ve všech studijních programech jinak činí 9 900 Kč/měsíc v případě 12 měsíčních splátek. Standardní jednorázová splátka školného je jinak ve výši 99 900 Kč/rok.

www.prigo.cz
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PriorityGO
Strategická rada PRIGO – SRP – je nejvyšším orgánem skupiny škol PRIGO. Řídí strategický a dlouhodobý rozvoj
škol PRIGO, stejně jako jeho ﬁlozoﬁckou 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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VZDĚLÁNÍ S PRIGO
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. Mateřská 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, farmaceutické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen s lékařskými
fakultami, ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Spolupracuje s lékařskou fakultou
na projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy v Praze.

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO Praha
Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO PRAHA poskytuje vzdělání ve třídách čtyřletého
gymnázia. Naším cílem je vzdělávat zejména žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální
vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Vhodnou volbou povinně
volitelných předmětů se pak mohou dále proﬁlovat směrem k lékařským, veterinárním nebo
farmaceutickým oborům, ale také oborům technickým, matematickým či ekonomickým.

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 mimoškolních aktivitách. Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO připravuje také na mezinárodní 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 akademie a Ekonomika a podnikání ve sportu. Nově jsme připravili dva programy, jejichž
absolventi splňují požadavky na regulované povolání v této oblasti: Předškolní a mimoškolní
pedagogika a Veterinářství. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím
jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Vyšší odborná škola PRIGO
VOŠ PRIGO patří mezi největší vyšší odborné školy v České republice. Škola působí v Ostravě,
Olomouci, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále. Poskytuje vzdělání v oborech Předškolní
a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra,
Obecně právní činnost, Sociální práce nebo Veterinářství. Jako jedna z mála vyšších odborných škol jsme získali listinu programu ERASMUS+, což umožňuje realizovat zahraniční stáže
našich studentů.

www.prigo.cz
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KONTAKTY
VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
Mojmírovců 42, 709 00 Ostrava
GSM: +420 603 365 984

e-mail: vs@prigo.cz
www.vs-prigo.cz

VOLEJTE ZDARMA
800 800 404

OSTRAVA ॰ OLOMOUC ॰ HAVÍŘOV
NOVÝ JIČÍN ॰ BRUNTÁL

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA • DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
VETERINÁŘSTVÍ • SOCIÁLNÍ PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

JSME PRIGO
PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací
soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče
vysokoškolským studiem nebo akademie 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 ﬁlozoﬁe 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.

PRIGO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

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

