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PRIGO škola pro všechny generace
MATEŘSKÁ ŠKOLA | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | GYMNÁZIUM
STŘEDNÍ ŠKOLA | VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA | VYSOKÁ ŠKOLA

Naši partneři
jsou z těchto zemí

PRIGO škola pro všechny generace

PRIGO MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská školka v Ostravě se zaměřuje na děti ve věku od 2 let a vychovává je zábavným
způsobem v programu Penguin´s Kindergarten (Tučňákova školka) a také v souladu s principy
PriorityGO. Patříme mezi školy PRIGO, které zahrnují také základní školu, gymnázium a další školy na
všech stupních vzdělávací soustavy. Komunikace probíhá v českém jazyce a v anglickém jazyce. Ve
školce je také přítomna americká rodilá mluvčí s pedagogickým vzděláním.
Soustřeďujeme se také na práci s mimořádně nadanými dětmi. Tučňákovu školku najdete v útulných
a příjemných prostorách přímo v centru Ostravy na Masarykově náměstí. Máme to kousek do Komenského sadů i naší zahrádky, kam společně chodíme na procházky a kde si hrajeme. Přijďte se k nám
podívat, rádi přivítáme Vás i Vaše děti. Prostory školky jsou krásné, světlé, prostorné, s výhledem přímo
na Masarykovo náměstí a byly navrženy odborníky tak, aby odpovídaly všem hygienickým normám
a parametrům. Zahrádku máme v areálu Miniuni na Černé louce. Celková kapacita školky je 22 dětí
a přijímáme děti ve věkovém rozmezí od 2 do 6 let. Jako rodiče jste ve školce vítáni kdykoliv během
dne, můžete sledovat své dítě při hře i učení nebo se s námi také zapojit do veškerých aktivit. Tučňákova
školka je pro Vás otevřena celoročně, pondělí - pátek, 7.30 - 17.00 hod.
Výukový program Pingu´s English
Děti se učí angličtinu nenásilnou a přirozenou cestou | malí tučňáčci se učí čtyři základní dovednosti:
poslouchání, mluvení, čtení a psaní | lektoři v Tučňákově školce jsou řádně proškoleni a mají k dispozici
profesionální učební plány popisující každou minutu výuky | propojení zvuků, slov a předmětů prostřednictvím řady zábavných multimediálních materiálů a aktivit zaměřených na plnění úkolů zajistí přirozený
proces učení | podporuje sebevědomí, jistotu při mluvení anglicky, za pomoci mnoha cvičení, her a ocenění | podporuje sociální interakci a spolupráci pomocí aktivit ve dvojicích či skupinách | poskytuje
bezpečnou a pozitivní zkušenost s angličtinou, kterou si vaše dítě užije | pokrývá 75 % učiva potřebného pro složení cambridgeské zkoušky Starters – Cambridge Young Learner´s English Tests (CYLET).

KONTAKTY
CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce mateřskou školou

www.prigo.cz

Penguin´s KINDERGARTEN – mateřská škola PRIGO
Masarykovo náměstí
702 00 Moravská Ostrava
tel.: +420 733 651 644
e-mail: skolka@prigo.cz
www.ms-prigo.cz

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Studium na Základní škole PRIGO probíhá v přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních
prvků. Gratulujeme!!! Všichni žáci ZŠ PRIGO, kteří se účastnili přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia, byli velmi úspěšní a umístili se na své škole vždy na 1. místě v pořadí přijatých uchazečů. Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí
promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech. Druhý stupeň studia v uvedeném přístupu plynule pokračuje a zejména v posledních ročnících připravuje žáky na středoškolská studia na všech běžných typech
středních škol. V prvních třech třídách je hodnocení pouze slovní, což vede k nestresujícímu přístupu k Vašim dětem.
Učíme se pracovat s chybou, kterou pokládáme za výzvu a prostor k možnému pokroku a posunu. S rodiči je škola v blízkém, respektujícím a otevřeném kontaktu a formou zaheslovaných vstupů se rodiče pravidelně seznamují s plánovanými
akcemi, aktualitami a fotodokumentací z třídního a školního života. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě. Součástí
každé naší třídy je, kromě obvyklého vybavení, vždy interaktivní tabule pro výuku i zábavu. Každý žák má vlastní výškově
nastavitelnou lavici i židli s dostatkem prostoru. Ve třídě je 5-10 dětí, což dává výrazný prostor k individuálnímu přístupu.
Posilujeme čtenářskou gramotnost a součástí každé třídy je vlastní knihovnička, kterou dle výběru na náklady školy doplňují samy děti.
Přijďte se k nám podívat. Výuka probíhá často ve Světě techniky v Ostravě, v muzeích nebo jiných externích edukačních
prostorách. Děti mohou navštěvovat kroužky – přírodovědný, jazykový, vědecko-fyzikální, výtvarný, kroužek logiky a etiky,
kroužek sportovních her a atletiky. V neposlední řadě pak rozvíjíme dovednosti dětí v pohybovém kroužku, týdenním kurzu
lyžování v Beskydech, kurzu plavání, in-line bruslení, kurzu klasického bruslení, golfu nebo tenisu. Výuka probíhá ve dvou
našich školách: v Ostravě-Mariánských Horách na ulici Mojmírovců 42, přičemž součástí školy je rozlehlá zahrada a ve
Frenštátě pod Radhoštěm na ulici Tyršova 1053 a Mariánská 252.
KREATIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ROZVOJ ŽÁKŮ
Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších
předmětů nebo zábavě. Nově jsou ve třídách instalovány Apple TV a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky
a ipady s Apple Pencil.

GRATULUJEME!!! Všichni žáci ZŠ PRIGO
byli přijati na 8letá gymnázia z prvních míst.

www.prigo.cz

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce základní školou

KONTAKTY
Základní škola PRIGO Ostrava
Mojmírovců 42, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
Základní škola PRIGO Frenštát pod Radhoštěm
Tyršova 1053, Mariánská 252
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 733 651 644
e-mail: skola@prigo.cz
www.zs-prigo.cz

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO LÉKAŘSKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ GYMNÁZIUM
FAKULTNÍ ŠKOLA

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, francouzského
a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace studentů 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 uvedením této skutečnosti na
vysvědčení. Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní proﬁlace dané výběrem volitelných
předmětů, seminářů a volnočasových aktivit. Jedná se o proﬁlaci lékařského, veterinárního,
popř. farmaceutického směru nebo druhou proﬁlaci pro studenty aspirující na studium přírodovědeckých, technických nebo podobně zaměřených fakult. Jako jediné gymnázium v regionu
se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými, farmaceutickými
a veterinárními obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto
zaměření.
Spolupracujeme také s lékařskou fakultou na projektu „Vysokoškolákem na zkoušku“, při
kterém si naši studenti projdou vysokoškolským studiem na této fakultě a vším, co k tomu patří.
Cílem je, aby si nadaní studenti naší školy vyzkoušeli nanečisto VŠ studium ještě v době jejich
středoškolského kurikula. Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze. Další proﬁlací je
příprava pro studium na přírodovědeckých a technických fakultách, popř. fakultách s akcentem na matematiku, fyziku, geograﬁi, informační technologie a příbuzné disciplíny. Gymnázium
spolupracuje také s pedagogy z uvedených vysokých škol a studenti se zapojují do mnoha
projektů z této oblasti. Všechny proﬁlace mají na zřeteli výuku cizích jazyků a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní maturitu. I přes zmíněné specializace a proﬁlace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se
všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými
a jazykovými kompetencemi.

www.prigo.cz

8leté | 4leté

KONTAKTY
Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠEM GYMNÁZIU

GSM: +420 731 082 139
e-mail: lpg@prigo.cz
www.lpg-prigo.cz

Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce gymnáziem

VOLEJTE ZDARMA
800 888 998

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO JAZYKOVÉ A HUMANITNÍ GYMNÁZIUM

6leté | 4leté

Gymnázium poskytuje vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého oboru. Soustředí se na
velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou
jazykových, humanitních a příbuzných disciplín. 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. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou
výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také uvedením této skutečnosti na
vysvědčení.
V první proﬁlaci se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s humanitními
obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Jsme
fakultní školou Ostravské univerzity a fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, což nám také výrazně pomáhá ve výuce. Druhou proﬁlací je proﬁlace jazyková.
Všechny proﬁlace mají na zřeteli exkluzivní výuku cizích jazyků, a tedy rozvoj jazykových
kompetencí a přípravu na státní i mezinárodní maturitu (IB).
Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě po splnění náročných podmínek
a mezinárodním šetřením v prostorách školy získalo rozhodnutí o dokončení procesu autorizace
IB Diploma Programme. To umožňuje u nás studovat Baccalaureate Diploma Programme
(IB DP), ve kterém bude škola mít právo vzdělávat studenty ve dvouletém studiu zakončeném
mezinárodní IB maturitou. Ta je potřebná pro studium na prestižních zahraničních
univerzitách.

Mezinárodní
maturita

ZDARMA
v Ostravě
KONTAKTY
KONTAKTY
Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

PRÁVNICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI

FAKULTNÍ ŠKOLA
www.prigo.cz

FAKULTNÍ ŠKOLA

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠEM GYMNÁZIU

GSM: +420 731 082 139
e-mail: jahu@prigo.cz
www.jahu-prigo.cz

Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce gymnáziem

VOLEJTE ZDARMA
800 888 998

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO LÉKAŘSKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ GYMNÁZIUM PRAHA
LPG 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 volitelných předmětů se pak
mohou dále proﬁlovat směrem k lékařským a přírodovědným oborům, ale také oborům technickým či matematickým. Jako jediné gymnázium v regionu se soustředíme na rozšířenou výuku
předmětů souvisejících s lékařskými a přírodovědnými obory a přípravou pro přijímací
řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Gymnázium spolupracuje s pedagogy
z přírodovědeckých, lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a naši žáci se zapojují
do mnoha projektů z této oblasti. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného
zaměření bude mít také vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled,
což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy
na samotném žákovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy.
Kam po gymnáziu?
Přestože se může zdát, že otázka „Co potom?“ je předčasná, opak je pravdou. Úkolem gymnázia je připravit žáky především na další studium na vysoké škole. Tento úkol je pro nás zásadní
a naším cílem je v tomto ohledu snaha o to, aby po absolvování gymnázia měli naši žáci otevřených tolik dveří k dalšímu studiu, kolik jen lze. Neomezujeme se proto pouze na přípravu pro
další studium na českých vysokých školách, ale také na vysokých školách zahraničních.

KONTAKTY
CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠEM GYMNÁZIU
Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce gymnáziem

www.prigo.cz

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA
Školní 338
273 08 Pchery u Prahy
GSM: +420 739 659 951
e-mail: praha@prigo.cz
www.praha-prigo.cz

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO STŘEDNÍ ŠKOLA
Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v programu Mezinárodní obchodní akademie a Ekonomika a podnikání ve sportu. V obou programech se soustřeďujeme na mezinárodní prvek. V programu Mezinárodní obchodní akademie nabízíme ekonomickou nebo právní
proﬁlaci, podle toho, zda chce student po ukončení střední školy studovat na ekonomických nebo
právnických fakultách. V programu Ekonomika a podnikání ve sportu se zaměřujeme na studenty,
kteří chtějí ve sportovní oblasti pracovat nebo podnikat. Nově jsme připravili dva obory, 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. Součástí
vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA Ukončením studia splní absolvent požadavky
zákona o pedagogických pracovnících a bude moci vykonávat regulované povolání.
VETERINÁŘSTVÍ Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a speciﬁcky odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti.
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE Obor Mezinárodní obchodní akademie má dvě
proﬁlace – právní a ekonomickou. Vzděláváme studenta v klasickém oboru obchodní akademie,
ale se zaměřením na mezinárodní prvek a mezinárodní prostředí.
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE SPORTU Tato “sportovní” proﬁlace oboru Ekonomika
a podnikání zajišťuje jeho vhodnost pro aktivní sportovce, a to i na úrovni výkonnostního a vrcholového sportu. Uvedenému je přizpůsobena i samotná výuka, která zohledňuje rytmus sportovní
přípravy.

KONTAKTY
Střední škola PRIGO
U Haldy 200/18
700 30 Ostrava-Hrabůvka

NAUČÍME VÁS ŘÍDIT!!!
Součástí studia je příprava na řidičský průkaz skupiny B

www.prigo.cz
www.prigo.cz

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLE

GSM: +420 731 082 139
e-mail: ssp@prigo.cz
www.ssp-prigo.cz

Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce střední školou

VOLEJTE ZDARMA
800 888 998

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy. První je Vyšší odborná škola PRIGO Ostrava a poskytuje vzdělání v Ostravě,
Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Druhá je Vyšší odborná škola PRIGO Olomouc, která nabízí vzdělání v Olomouci.
Jejich nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, sociální, zdravotnické nebo přírodovědné obory. Poskytují vyšší odborné
vzdělání v 6 oborech. Jedná se o výuku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra,
Diplomovaná všeobecná sestra, Veterinářství, Sociální práce a Obecně právní činnost. Po jejich absolvování obdrží
studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás
a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí.
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.
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent tohoto regulovaného povolání bude splňovat kritéria zákona
o pedagogických pracovnících. Jako kvaliﬁkovaný 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.
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.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠÍ VOŠ
Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce VOŠ

KONTAKTY OSTRAVA,
HAVÍŘOV, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Vzdělávání lékařů a nelékařského zdravotnického personálu je úzce propojeno.
Naším primárním cílem je - v rámci regulovaného povolání - připravit absolventy k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a zařízeních sociální a komunitní péče.

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

VETERINÁŘSTVÍ Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních techniků, asistentů a sester je úzce propojeno. Absolvent
oboru Veterinářství je podle zákona o veterinární péči připraven pro výkon povolání odborného veterinárního technika.

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

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 kvaliﬁkaci pro výkon tohoto
povolání podle zákona o sociálních službách.

www.prigo.cz

STUDIJNÍ POBYTY
A PRACOVNÍ STÁŽE
V ZAHRANIČÍ

KONTAKTY OLOMOUC

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.

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

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 ﬁrmách v zahraničí.

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

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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PRIGO VYSOKÁ ŠKOLA
Posláním Vysoké školy PRIGO je poskytovat vzdělání 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.

SPOLUPRACUJEME S UNIVERZITAMI
V TĚCHTO ZEMÍCH

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA (Bc.)

STUDIJNÍ POBYTY
A PRACOVNÍ STÁŽE
V ZAHRANIČÍ

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.
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. Program poskytuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách.

1,5
PROSPĚCH

DO

BEZ PŘIJÍMAČEK

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.
COMPETENCIES FOR MASTER’S DEGREE – PŘÍPRAVA NA MAGISTERSKÉ STUDIUM V ZAHRANIČÍ
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.

Přečtěte si nebo stáhněte našeho
Průvodce Vysokou školou

STUDIUM BBA, MBA, MPA, LL.M., DBA

KONTAKT

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.

Vysoká škola PRIGO
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava

STUDIUM S VYSOKOU KVALITOU

GSM: +420 603 365 984
e-mail: vs@prigo.cz
www.vs-prigo.cz

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.

www.prigo.cz

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE
O NAŠÍ VYSOKÉ ŠKOLE

VOLEJTE ZDARMA
800 800 404

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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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 implementovány 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.

www.prigo.cz

“Hranice? Nikdy jsem je nespatřil. Ale slyšel jsem, že existují v myslích jiných lidí.”
Thor Heyerdahl, cestovatel
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NEVYTAHUJEME SE, ROSTEME

více než 2 000 STUDENTŮ

11 ŠKOL

více než 300 PEDAGOGŮ

v 7 MĚSTECH

19 OBORŮ a další připravujeme k akreditaci

ve 3 KRAJÍCH
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