CHYTRÁ ŠKOLA
iPad zdarma
pro všechny

FAKULTNÍ ŠKOLA

LÉKAŘSKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ
GYMNÁZIUM PRIGO
8leté

4leté

Účastníme se projektu lékařské fakulty
„VYSOKOŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU“
a přímo spolupracujeme s mnoha dalšími vysokými školami.

www.prigo.cz
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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, 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.
Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených jazykových
a počítačových učebnách. PRIGO spolupracuje s více než 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 studenta.
Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na
výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky
měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich
smysluplnému zapojování nejen do výuky. Na našem Lékařském
a přírodovědném gymnáziu PRIGO obdrží nyní iPady všichni nově
nastupující žáci a všichni starší studenti, kteří zahájí IB Diploma Programme (program mezinárodní maturity) a také jejich učitelé.
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Dny otevřených dveří
proběhnou
11. 12. 2021,
15. 1. 2022
a 12. 2. 2022
vždy od 15.00 hodin
(cca do 17.00 hodin).
Nejzazší termín pro
podání přihlášky pro
školní rok 2022/2023 je
stanoven na 1. 3. 2022.
www.prigo.cz
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STUDIUM A PROFILACE
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 případě klasických
čtyřletých gymnázií. Víceletá gymnázia také těží ze synergického efektu a předávání si zkušeností mezi jednotlivými věkovými skupinami dětí a žáků.
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 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 přírodovědných, 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. Gymnázium spolupracuje s pedagogy z lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a jeho
studenti se zapojují do mnoha projektů vycházejících z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického
zaměření nepřipravujeme studenty na výkon zdravotnického povolání po střední škole, ale soustředíme se na
možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme studenty školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který
kromě přírodovědného zaměření bude mít 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 studentovi,
který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření
preferencím ohledně volby vysoké školy. 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 svého středoškolského kurikula. Jsme
fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze.
Další proﬁlací je příprava pro studium na přírodovědných
a technických fakultách, popř. fakultách s akcentem na
matematiku, fyziku, geograﬁi, informační technologie a příbuzné disciplíny. Gymnázium spolupracuje také s pedagogy z uvedených fakult a její 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. Jedná se o studenta s širokým všeobecným
rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi
často i v zahraničí.

www.prigo.cz
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ŠKOLA HROU SCHOLA LUDUS
TALENTOVANÍ STUDENTI
Podstatou a klíčovým úkolem našeho gymnázia je nejen zajistit úspěšný profesní život studenta 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 studentů
našeho gymnázia se setkáváme s aspiranty na studium lékařských, veterinárních nebo farmaceutických oborů.
U těchto talentovaných studentů rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. Velmi často se naši absolventi
soustředí na studium dalších přírodovědných oborů, jakými jsou matematika, fyzika, chemie, biologie nebo např.
geograﬁe či technické obory a jejich aplikace. Při studiu je ale respektován všeobecný vzdělanostní rozměr
gymnaziálního vzdělání a akcent na cizí jazyky a globalizované prostředí. Naším záměrem je zejména rozvoj
talentu a schopností nadaných studentů, kteří mají zájem o přírodovědné obory, s cílem nalézt jejich vhodnou
specializaci. K tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů.
Ve školách PRIGO probíhá také promyšlená forma mentoringu, kde se starší studenti stávají mentory mladších
kolegů na gymnáziu. Zároveň působí někteří z nich jako mentoři žáků základní školy a učí se tak zodpovědnosti.

STUDIUM BEZ ŠKOLNÉHO
Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají
zájem studovat všeobecné gymnázium s lékařským a přírodovědným
zaměřením. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a členství
ve skupině PRIGO je všem studentům bez vážných kázeňských
prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2022/2023, na
základě rozhodnutí ředitele 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.

STIPENDIUM
Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat sociální i prospěchová
stipendia nebo ﬁnancovat 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 minulých letech 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).
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Za všechny části přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout
maximálně 166 bodů. Za část jednotné (státní) části přijímací
zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů a za školní
část přijímací zkoušky může uchazeč dosáhnout maximálně 66
bodů. Uchazeči, kteří se zúčastní 1. kola přijímací zkoušky, budou
na základě výsledků obou částí přijímací zkoušky seřazeni podle
výsledku přijímací zkoušky. Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří
se umístí v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí
uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci kapacity
vypsané pro 1. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.
Přijati budou také uchazeči, kteří dosáhnou stejného bodového
ohodnocení jako poslední uvedený uchazeč.
Přijímací zkouška se skládá z posouzení uvedených částí:
1) výsledku jednotné (státní) přijímací zkoušky (max. 100 bodů),
2) výsledku školní přijímací zkoušky - test z Obecných studijních
předpokladů - OSP (max. 66 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, mimoškolní nebo
odborná činnost, členství v Mense ČR. Blíže na webových stránkách.

www.prigo.cz

ZDARMA
iPady
Dny otevřených dveří
ří
proběhnou
11. 12. 2021,
15. 1. 2022
a 12. 2. 2022
vždy od 15.00 hodin
(cca do 17.00 hodin).
Nejzazší termín pro
podání přihlášky pro
školní rok 2022/2023 je
stanoven na 1. 3. 2022.
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PriorityGO
Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO,
který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se
rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů,
a to kombinací individualizace výuky a moderních
didaktických metod. Školy PRIGO se zaměřují nejen
na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost
absolventů v budoucím životě. Důraz je kladen na kulturní
tradice a hodnoty vzdělávání v našem prostoru a zejména
na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje
faktických schopností před formalizovaným dosažením
kvaliﬁkačního rámce.
01. Škola pro život, jaký bude
MÁME VIZI
02. Rozvoj osobnosti
MÁME MISI
03. Kritické myšlení
NEBOJÍME SE POUŽÍVAT
VLASTNÍ ROZUM
04. Individualizace
JSME JEDINEČNÍ
05. Mentoring
MEZIGENERAČNĚ SE UČÍME
06. Projektový přístup
PODPORUJEME ZODPOVĚDNOST
A TÝMOVOU PRÁCI
07. Chytrá škola
JSME MODERNÍ
08. Internacionalizace
UČÍME SE OD NEJLEPŠÍCH
09. Etika
RESPEKTUJEME TRADIČNÍ HODNOTY
10. Udržitelnost
JSME LIDÉ

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 stupně v Ostravě. 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.

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). 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 oborech, jejichž absolventi splňují požadavky na regulované povolání: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veterinářství.
Dále nabízíme obory: Mezinárodní obchodní akademie a Ekonomika a podnikání
ve sportu.

Vyšší odborná škola PRIGO
VOŠ PRIGO je největší vyšší odborná škola v České republice. Působí v Ostravě, Olomouci, Plzni, Havířově, Šumperku, Bruntále a Novém Jičíně. Poskytuje vzdělání v oborech
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Kybernetická
bezpečnost, Sociální práce nebo Obecně právní činnost. Jako jedna z mála vyšších
odborných škol nabízí stáže v rámci programu ERASMUS+.

Vysoká škola PRIGO
Vysoká škola PRIGO v Havířově nabízí vzdělání v prezenční formě bakalářského (Bc.)
a navazujícího magisterského (Ing.) studijního programu „Hospodářská politika
a správa“ v českém jazyce nebo „Economic Policy and Public Administration“
v anglickém jazyce. Nabízí vysokoškolské výměnné pobyty a pracovní stáže
v rámci programu ERASMUS+. V unikátním paralelním programu Competencies for
Master´s Degree (CMD) systematicky připravuje studenty na přijímací řízení i studium
v magisterských studijních programech na nejlepších světových univerzitách, zejména ve
Velké Británii a USA (např. Oxford, Cambridge, Harvard). Nově nabízí také vzdělávání
v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):
Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní
školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro
ředitele škol a školských zařízení.

www.prigo.cz
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KONTAKTY
Lékařské a přírodovědné
GYMNÁZIUM PRIGO
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
GSM: +420 704 615 358

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

VOLEJTE ZDARMA
800 888 998

Studujte na naší sesterské škole
Jazykové adhumanitní gymnázium PRIGO
6letý ad4letý obor

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 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

