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Více na pedagogické obory 
se nově zaměřují vysoká škola, 
vyšší odborná škola nebo 
střední škola ze skupiny PRI-
GO. Například vysoká škola má 
od ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy akreditaci pro 
poskytování pedagogického 
vzdělávání v šesti nových pro-
gramech. Nejen o tom hovoří 
rektorka Vysoké školy PRIGO 
docentka Zuzana Machová.

n Vysoká škola získala 
v  minulém roce akreditace 
nových pedagogických pro-
gramů, komu jsou určeny?

Studium v  těchto progra-
mech celoživotního vzdělávání 
je určeno absolventům jiného 
vysokoškolského studia, kteří 
si chtějí doplnit kvalifikaci tak, 
aby mohli vykonávat pedago-
gickou činnost. Pokud mají na-
příklad vystudovanou nepeda-
gogickou vysokou školu, 
a přesto chtějí vyučovat na ně-
kterém z  typů škol. Naše pro-
gramy jsou určeny také ucha-
zečům, kteří již pedagogické 
vzdělání získali, avšak pro jiný 
typ nebo druh školy a  na jimi 
preferované škole jsou dosud 
zařazeni mezi nekvalifikované 
pedagogy.

n Jaké pedagogické pro-
gramy nabízíte?

Jedná se o  programy, které 
zajišťují získání nebo doplnění 
pedagogické kvalifikace, 
umožňující po jejich absolvová-
ní výuku v mateřských školách, 
na prvním, respektive druhém 
stupni základních škol nebo 
středních školách. Nabízíme 
také studium pedagogiky pro 
výuku odborných předmětů ne-
bo studium, které je nezbytné 
pro ředitele škol. Velmi žáda-
ným je také program Speciální 
pedagog.

n Jak dlouho je nutno u vás 
studovat?

Programy jsou jednoleté 
a  probíhají v  rámci běžného 
akademického roku, tedy od 
září do května či června. Zahr-
nují jeden zimní a  jeden letní 
semestr. Výjimkou je již zmí-
něný program Speciální peda-
gog, jehož studium trvá rok 
a půl. Výuka probíhá nejčastěji 
jednou za 14 dní vždy o víken-
dech nebo v  pátek odpoledne, 
záleží však na konkrétním pro-
gramu.

n Absolventem je student 
tedy už za rok. Jaké povin-
nosti musí během studia spl-
nit?

Studium probíhá běžným vy-
sokoškolským způsobem se za-
hrnutím přednášek i  seminářů 
ukončených zápočtem nebo 
zkouškou. Samotný závěr stu-
dia je ukončen souhrnnou 
zkouškou podobnou státní zá-
věrečné zkoušce a  obhajobou 
práce na dané téma. Po ukonče-
ní získá absolvent osvědčení, 
které je validováno minister-
stvem školství, mládeže a tělo-
výchovy. To pak musí akcepto-
vat jako doklad o  dosažené 
kvalifikaci každá škola v  Čes-
ku.

n Jaký titul vaši absolventi 
získávají?

Naše vysoká škola obecně 
nabízí bakalářské i magisterské 

studijní programy akreditované 
podle vysokoškolského zákona 
spolu s příslušnými akademic-
kými tituly. Zmíněné pedago-
gické programy jsou ale posky-
továny na základě jiných 
 zákonů podle akreditace minis-
terstva školství v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků. V rámci studia těchto 
programů nemají účastníci ale 
statut vysokoškolského studen-
ta a  po ukončení studia nezís-
kají akademický titul, ale jak 
jsem už zmínila získají doklad 
o  dosažení příslušné pedago-
gické kvalifikace.

n Můžete detailněji popsat 
vámi nabízené pedagogické 
programy a  uplatnění jejich 
absolventů?

Ten popis by byl velmi ob-
sáhlý. Obecně se můžeme od-
kázat na školský zákon, zákon 
o  pedagogických pracovnících 
nebo vyhlášku o dalším vzdělá-
vání pedagogických pracovní-
ků. Rádi všem zodpovíme je-
jich otázky na studijním oddě-
lení naší vysoké školy, ať již 
telefonicky nebo osobně.

n Hodně se hovoří o  tom, 
že na školách budou moci vy-
učovat i lidé bez pedagogické-
ho vzdělání…

Ta problematika je širší. 
Už v současnosti mohou 
za určitých okolností 
vyučovat v  rámci re-
gionálního školství 
lidé bez potřebné 
pedagogické kvali-
fikace. Podmínkou 
je ale jiné vysoko-
školské vzdělání 
v dané odbornosti. 
Takže například 
vystudovaný che-
mik učí chemii, 
biolog vyučuje 
biologii a  absol-
vent vysoké ško-
ly ekonomické 
zase ekonomic-
ké předměty. 
Aby byl plně 
kvalifikován, 
musí si doplnit 
pedagogickou 
kvalifikaci na-
příklad v  na-
šich pedago-
gických pro-
gramech 
celoživotního 
vzdělávání. 
Zákonodárci 
mají také při-
pravenou no-
velu zákona 
o  pedagogic-
kých pracov-
nících, která 
jde v  někte-
rých ohledech 
i  dále. Tento 
zákon prošel 
v minulém ro-
ce sněmovnou, 
ale proces jeho 
schválení ne-
byl dosud do-
končen. Vždy 
ale platí, že si 
daný pedagog 
bude muset do-
plnit pedago-
gickou kvalifi-
kaci v  progra-

mech, které nabízí i  naše 
vysoká škola.

n Vaše programy mohou 
využít k rozšíření kvalifikace 
i  uchazeči s  pedagogickým 
vzděláním?

Ano, na tom jsou principiál-
ně postaveny. Cílem je umož-
nit prostupnost mezi 
jednotlivými dru-
hy a  typy škol. 
Zmíněné 

právní předpisy definují, s  ja-
kým typem pedagogického 
vzdělání lze učit na konkrét-
ním druhu nebo typu školy, 
kdy lze učit v  mateřské škole, 
kdy na prvním stupni základní 
školy, kdy na stupni druhém 

nebo na střední škole. 
Netýká se to 

jen všeo-
becně 

vzdělá-

vacích předmětů, ale také 
předmětů odborných. Při vhod-
ně zvoleném nabízeném pro-
gramu celoživotního vzdělává-
ní lze v drtivé většině případů 
zajistit, že ať má uchazeč vy-
studovaný téměř jakýkoliv pe-
dagogický program na vysoké 
škole, vždy lze kvalifikaci do-
plnit nebo rozšířit směrem ke 
škole, kde chce vyučovat.

n Zmínila jste také studi-
um speciální pedagogiky.

Ano, nabízíme program Spe-
ciální pedagog, který jsme 
však pojali šířeji, než je jen stu-
dium samotné speciální peda-
gogiky. Absolventům totiž 
umožní vykonávat funkci spe-
ciálního pedagoga nejen na 
školách, ale také v  klinické 
praxi, například v  pedagogic-
ko-psychologických porad-
nách. Je to náš nejdelší a  nej-
obsáhlejší program se spoustou 
zajímavých předmětů, ale vý-
sledná kvalifikace i  znalosti 
opravdu stojí za trochu vynalo-
ženého úsilí.

n Do kdy se podávají při-
hlášky a z čeho jsou přijímací 

zkoušky?
Pro akademický 
rok 2022/2023 

je termín 

uzávěrek přihlášek stanoven už 
na konec února. Uchazeč zašle 
krátký motivační dopis, který 
se vyplňuje přímo do elektro-
nické přihlášky, jež je k dispo-
zici na našich webových strán-
kách. Přijímací zkouška se ne-
koná a uchazeči jsou přijati na 
základě tohoto dopisu. Pokud 
si neví zájemce o studium rady, 
je vhodné kontaktovat naše stu-
dijní oddělení, které mu s  vý-
běrem studia poradí.

n Existují nějaká specifika 
vámi nabízených programů 
oproti jiným vysokým ško-
lám?

Myslím si, že ano. Předně, 
máme velmi širokou nabídku 
programů a doplnit si kvalifika-
ci umožníme téměř každému. 
Výuka probíhá zajímavým 
a  méně rigorózním způsobem. 
Školy PRIGO vycházejí z uni-
kátního přístupu PriorityGO, 
který je chráněn ochrannou 
známkou. Snažíme se rozvíjet 
osobnosti našich žáků, studentů 
a pedagogů, a  to pomocí kom-
binace individualizace výuky 
a moderních didaktických me-
tod. Tento přístup aplikujeme 
také při vzdělávání pedagogů. 
Nejenže se jím řídí samotná 
výuka, ale při vzdělávání peda-
gogy zároveň vedeme k  tomu, 
aby sami později ve své praxi 
podobný přístup využívali 
a  aby se řídili jeho principy. 
Usilujeme o  to, aby pedagogo-
vé, kteří absolvují naše vzdělá-
vací programy, pochopili, jaké 
jsou potřeby vzdělávání ve 
21. století, aby byli přístupní 
novým metodám výuky a tech-
nologiím, které můžeme využí-
vat, a  aby i  oni u  svých dětí, 
žáků a studentů tak, jako my ve 
školách PRIGO, rozvíjeli jejich 
individualitu, kritické myšlení, 
úctu k sobě navzájem, ale také 
respekt k ostatním a okolnímu 
prostředí  – aby jim nabízeli 
školu pro život takový, jaký bu-
de.

n PRIGO provozuje také 
vyšší odbornou nebo střední 
školu. I ony nabízí nějaký pe-
dagogický program?

Ano, velmi žádaný je napří-
klad program Předškolní 
a   mimoškolní pedagogika. Na 
rozdíl od programů dalšího 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků, je uvedený tříletý pro-
gram na vyšší odborné škole 
určen v  denní formě zejména 
čerstvým maturantům, kteří 
chtějí být kvalifikovaní jako 
učitelé v mateřské škole, školní 
družině nebo v  jiných škol-
ských zařízeních a  získat titul 
DiS. V kombinované formě pak 
program nabízíme i  pro starší 
uchazeče, kteří už v těchto za-
řízeních například působí, ale 
nejsou dosud kvalifikováni. 
Předškolní a mimoškolní peda-
gogiku ale nabízíme také jako 
čtyřleté studium s  maturitou 
i  na Střední škole PRIGO žá-
kům, kteří ukončili základní 
školu. Naše pedagogická na-
bídka je tedy určena opravdu 
všem věkovým kategoriím.
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