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Účastníme se projektu Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
„VYSOKOŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU“ 

a přímo spolupracujeme s mnoha dalšími vysokými školami.

Studium bez školného pro všechny



O GYMNÁZIU
Naše gymnázium poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého 
a čtyřletého oboru. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří 
mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou 
výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se 
jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou 
přípravu v oblasti zejména anglického, německého, 
španělského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími 
a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních 
aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě 
rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů 
v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této 
skutečnosti na vysvědčení. 

Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených 
jazykových a počítačových učebnách. PRIGO spolupracuje 
s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, 
Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy 
a několika čínskými školami konče. To vše umožní snazší 
průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. 
Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended 
learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální 
jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line 
zapojení učitele a žáka.

Dny otevřených dveří proběhnou 14. 12. 2019, 
18. 1. 2020 a 8. 2. 2020 vždy od 15.00 hodin 
(cca do 17 hodin).
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STUDIUM A PROFILACE
Gymnázium osmileté - obor všeobecného osmiletého 
gymnázia využívá výhod studia na víceletých gymnáziích, 
která se soustředí na nadanější žáky a jejich komplexnější, 
kontinuálnější a dlouhodobější přípravu, než je tomu v pří-
padě klasických čtyřletých gymnázií. Víceletá gymnázia 
také těží ze synergického efektu a předávání si zkušeností 
mezi jednotlivými věkovými skupinami dětí a žáků.  

Gymnázium čtyřleté - obor všeobecného čtyřletého 
gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli 
nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné 
školní docházky na základní škole. 

Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profi lace 
dané výběrem volitelných předmětů, seminářů a volnoča-
sových aktivit. Především se jedná o profi laci lékařského, 
veterinárního, popř. farmaceutického směru nebo druhou 
profi laci pro studenty aspirující na studium přírodověd-
ných, technických a špičkových ekonomických fakult.

Termín uzávěrek přihlášek pro 1. kolo je 
do 1. března 2020.
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TALENTOVANÍ ŽÁCI
Podstatou a klíčovým úkolem našeho gymnázia je nejen 
zajistit úspěšný profesní život žáka prostřednictvím jeho 
vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na 
vysoké škole, ale zejména podporovat všestranný rozvoj 
vhodným mixem školních vzdělávacích aktivit, které jsou 
doplněny také aktivitami mimoškolními. V řadách žáků 
našeho gymnázia se setkáváme s aspiranty na studium 
lékařských, veterinárních nebo farmaceutických oborů. 
U těchto talentovaných žáků rozvíjíme jejich předpoklady 
k dalšímu studiu. Velmi často se naši absolventi soustředí 
na studium dalších přírodovědeckých oborů, jakými jsou 
matematika, fyzika, chemie, biologie nebo např. geografi e 

či technické obory a jejich aplikace. Při studiu je ale re-
spektován všeobecný vzdělanostní rozměr gymnaziálního 
vzdělání a akcent na cizí jazyky a globalizované prostře-
dí. Naším záměrem je zejména rozvoj talentu a schopností 
nadaných dětí, které mají zájem o přírodovědné obory, 
s cílem nalézt jejich vhodnou specializaci. K tomu využívá-
me vyškolených pedagogů a psychologů.

Ve školách PRIGO probíhá také promyšlená forma men-
toringu, kde se starší žáci stávají mentory mladších kolegů 
na gymnáziu. Zároveň působí někteří z nich jako mentoři 
žáků základní školy a učí se tak zodpovědnosti.

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří 
mají zájem studovat všeobecné gymnázium s lékařským 
a přírodovědným zaměřením. S ohledem na umožnění 
dostupnosti vzdělání a členství ve skupině PRIGO, je 
všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří 

zahájí studium ve školním roce 2020/2021, na základě 
rozhodnutí ředitelky školy, školné hrazeno ze stipendijního 
fondu. Studium bez školného je garantováno po celou 
dobu studia. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 
9 900 Kč měsíčně.

Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat soci-
ální i prospěchová stipendia nebo fi nancovat školné 
jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení 
nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé 
školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře 
projektové i občanské činnosti žáků, studentů i pedagogů 
skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Na 
našem gymnáziu je v současnosti poskytováno stipendium 
pro všechny studenty a je jim hrazeno celé školné po 
celou dobu studia. Zároveň jsou poskytována rozsáhlá 
prospěchová stipendia dle stipendijního řádu a stipendia 
na odborné projekty studentům. 

V minulém roce jsme také podpořili:

1.  Filip Šrámek, Radek Cibulka, Michal Schulmeister 
získali 10 000 Kč
Projekt: Vědecko-výzkumný projekt CAN-SAT

2.  Oliver Pospíšil získal 5 000 Kč
Projekt:  Vědecko-výzkumný projekt 

Monte Carlo integrování

3.  Zuzana Adámková získala 3 000 Kč
Projekt: Olympiáda mladých chovatelů

O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická 
rada PRIGO (SRP).

STIPENDIUM 

STUDIUM BEZ ŠKOLNÉHO



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Přijímací zkouška se skládá z posouzení uvedených částí:

1)  výsledku jednotné (státní) přijímací zkoušky 
(max. 100 bodů),

2) výsledku školní přijímací zkoušky (max. 66 bodů). 

Za všechny části přijímací zkoušky může uchazeč 
dosáhnout maximálně 166 bodů. Přijímací zkouška může 
být uchazeči uznána (prominuta) a uchazeč obdrží 
maximální počet 66 bodů bez nutnosti absolvovat školní 
přijímací zkoušku, pokud splní alespoň jedno z kritérií.
Kritériem pro uznání přijímací zkoušky je zejména 
prospěch, členství v Mense ČR, mimoškolní nebo odborná 
činnost. Blíže na webových stránkách.

KONTAKTY
Lékařské a přírodovědné
GYMNÁZIUM PRIGO 
Mojmírovců 1002/42
709 00  Ostrava-Mariánské Hory
GSM: +420 731 082 139

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

VOLEJTE ZDARMA 
800 888 998

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.

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


