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Jazykové a humanitní gym-
názium PRIGO dosáhlo před 
několika dny velkého úspěchu, 
bylo autorizováno jako IB World  
School. Podle místopředsedy 
Strategické rady PRIGO Pavla 
PETRA to je úspěch, neboť díky 
ní budou absolventi školy nyní 
disponovat stejnou maturitou 
jako jejich vrstevníci v USA či 
Anglii.

n Co je to vlastně meziná-
rodní maturita?

Mezinárodní maturita, přes-
něji řečeno International Bacca-
laureate (IB) je jediná opravdu 
celosvětově uznávaná maturitní 
zkouška, která je vstupenkou na 
většinu světových univerzit, 
včetně těch nejlepších zahranič-
ních výběrových univerzit. 
 Jedná se o výstup ze zakončení 
studia ve dvouletém anglickém 
programu IB Diploma 
 Programme (IB DP).

n Kdo může tento program 
poskytovat?

Toto studium mohou nabízet 
výhradně školy, které získaly 
certifikaci od International 
 Baccalaureate Organization 
(IBO). Jazykové a  humanitní 
gymnázium PRIGO patří mezi 
nemálo škol, které tuto autori-
zaci získaly a  mohou se tak 
pyšnit označením IB World 
School.

n Proces autorizace asi ne-
byl snadný?

Lehké to rozhodně nebylo 
a musím říct, že opakované me-
zinárodní šetření v  prostorách 
našeho gymnázia prostřednic-
tvím pracovníků IBO z  Velké 
Británie, ze které se řídí i testo-
vací činnost, bylo opravdu dů-
kladné. Podrobně se prověřuje 
nejen materiální a finanční za-
bezpečení programu a činnosti 
školy, ale zejména jazyková 
a odborná způsobilost pedago-
gických pracovníků, která musí 
být na špičkové, mezinárodně 
srovnatelné úrovni. Naši učitelé 
také prošli a  budou průběžně 
procházet četnými školeními 
jak on-line tak ve Velké Britá-
nii a  dalších zemích. Přesto 
jsme získali autorizaci, na roz-
díl od některých jiných škol, 
hned napoprvé a za dobu kratší 
dvou let. V  této souvislosti 
bych rád poděkoval řediteli na-
šeho gymnázia Dr. Ptáčkovi, 
bývalé ředitelce Dr. Uhrové 
a zejména kolektivu pod vede-
ním školní koordinátorky IB 
DP studia  – Mgr. Závodné 
(Markéta Bartoňová, Markéta 
Blažková, Tomáš Juřica, David 
Karky, Taťána Pešlová, Pavla 
Straková, Naďa Zelinková 
a další). Zajímavou se jeví také 
skutečnost, že jsme rozhodnutí 
o  autorizaci obdrželi přesně 
17. listopadu 2020, tedy v den, 
který patří zejména svátku stu-
dentů. A  když jsem už zmínil 
studenty, tak studentům našeho 
gymnázia bych chtěl poděkovat 
speciálně. Svými aktivitami se 
také podíleli na tom, že byl 
proces autorizace úspěšný. Na 
stránkách našeho gymnázia si 
můžete prohlédnout video, kte-
ré natočili o  tom, jak to u  nás 
nejen z pohledu IB DP vypadá.

n Kdy začnou první studen-
ti studovat zmíněný IB DP?

S  jeho výukou začneme od 
1. září 2021. Přihlášky lze po-
dávat do konce května příštího 
roku. Program je určen studen-
tům 2. a  3. ročníku čtyřletého 
gymnázia, popřípadě kvarty 
a  kvinty šestiletého gymnázia 
nebo sexty a septimy osmileté-
ho gymnázia. Přístupné je 
i  studentům jiných středních 
škol nebo i  těm, kteří žádnou 
střední školu dosud nestudují.

n Mohou u vás v IB DP stu-
dovat zájemci i z jiných gym-
názií?

Tento mezinárodní studijní 
program je otevřen úplně všem. 
Primárně studentům Jazykové-
ho a  humanitního gymnázia 
PRIGO nebo sesterského 
 Lékařského a  přírodovědného 
gymnázia PRIGO, popřípadě 
studentům Střední školy 
 PRIGO. Ti mají také celé IB 
DP studium zdarma. Ostatně 
naše střední školy poskytují 
i běžné české studium dlouho-
době bez školného úplně všem 
svým studentům. Snažíme se 
také maximálně zkoordinovat 
obvyklou výuku na gymnáziu 
s  tímto anglickým studijním 
programem. Studenti z  jiných 
středních škol pak hradí v  IB 
DP studiu školné. To je ale i tak 
podstatně nižší, než bývá zvy-
kem a  je samozřejmě výrazně 
determinováno příjmovou situ-
ací rodičů. Chceme totiž toto 
žádané a prestižní studium, je-
hož zásadním problémem bývá 
často finanční nedostupnost, 
otevřít všem talentovaným 
a motivovaným studentům.

n Jak probíhají přijímací 
zkoušky?

Přijímací zkouška je, s  vý-

jimkou vypracování eseje, pou-
ze ústní a jedná se o motivační 
a  odborný pohovor vedený 
v  anglickém jazyce, který je 
doplněný diskusí nad předlože-
nou esejí. Na rozdíl od jiných 
škol tak nechceme, ať student 
vyplňuje nějaké písemné testy. 
Hledáme kvalitní uchazeče, 
kteří mají potenciál, aby úspěš-
ně a  na vysoké úrovni zvládli 
mezinárodní maturitu. Naším 

cílem je studenty na to připra-
vit, a  pokud v  době přijetí do 
IB DP studia mají nějaké slabi-
ny, tak to určitě nevadí. Důleži-
tá je motivace, píle a trocha to-
ho talentu. To, že nabízíme také 
IB DP studium, však zohledňu-
jeme už v  nižších ročnících 
před zahájením studia a  dů-
sledně na možnost studia v an-
glickém programu připravuje-
me. Je proto ideální, když se 
zájemce o  to, studovat na za-
hraniční univerzitě, který chce 
složit mezinárodní maturitu 
u  nás, rozhodne již v  průběhu 
základní školy a  nastoupí do 
našeho šestiletého gymnázia, 
a to do jeho jazykové profilace. 
Tři roky, od primy do tercie, se 
bude vzdělávat v  běžném čes-
kém programu, který je ale při-
způsoben i  případnému IB DP 
studiu. Poté bude dva roky, od 
kvarty do kvinty, studovat sou-
časně české i  IB DP studium 
a  v  posledním ročníku, sixtě, 
dokončí české studium. Samo-
zřejmě to není nezbytnou pod-
mínkou a uchazeč k nám může 
nastoupit i  po dokončení zá-
kladní školy do čtyřletého obo-
ru našeho gymnázia a  IB DP 
program by měl zvládnout také.

n Takže student studuje 

současně české i IB DP studi-
um? Je to vůbec zvládnutel-
né?

Myslím si, že ano. Z šesti ne-
bo čtyř let, které student stráví 
na našem gymnáziu, jsou dva 
roky současně v IB DP, kdy je 
to intenzivnější a místo obvyk-
lé zhruba třicetihodinové tý-
denní dotace musí absolvovat 
týdně 35 až 40  hodin. Vzhle-
dem k  tomu, že zde lze najít 

promyšlený průnik mezi čes-
kou a  IB DP výukou, nejedná 
se proto o  prostý součet hodi-
nových dotací obou programů. 
To by opravdu nebylo zvládnu-
telné. Výhodou pro některé stu-
denty pak může být skutečnost, 
že vždy jeden týden v měsíci je 
výrazně volnější. Samozřejmě 
lze na našem gymnáziu studo-
vat pouze český studijní pro-
gram nebo pouze studium 
IB DP.

n A skládají studenti na zá-
věr studie dvě maturity?

Ze zkušeností jiných škol ví-
me, že přibližně dvě třetiny stu-
dentů IB DP skládají současně 
obě maturitní zkoušky. Má to 
totiž své výhody. Po složení 
české maturity máte ukončené 
středoškolské vzdělání a splně-
nou základní podmínku pro 
vstup na české univerzity. Po 
složení mezinárodní maturity 
(IB) nemá student bez dalšího 
ukončeno české středoškolské 
vzdělání a  také některé české 
vysoké školy požadují nostrifi-
kaci této mezinárodní maturity 
nebo splnění dalších podmí-
nek. Mezinárodní maturita (IB) 
je však uznávaná, a  dokonce 
doporučována na drtivě většině 
prestižních zahraničních uni-

verzit. V případě vhodné struk-
tury předmětů a  příslušného 
bodového ohodnocení je do-
konce přímou vstupenkou 
k přijetí na univerzitu bez nut-
nosti složení přijímací zkoušky. 
Zjednodušeně tak lze říct, že 
vynikající výsledky u  meziná-
rodní maturity vás dostanou na 
nejlepší výběrové univerzity na 
světě. Naše škola vychází snad 
jako jediná studentům vstříc – 

má studium koncipováno tak, 
že mezinárodní maturita se 
skládá v předposledním roční-
ku studia a česká maturita nebo 
její část pak standardně 
v   posledním ročníku studia. 
Povinnosti jsou tak rozumně 
rozloženy a  nehrozí ani kolize 
termínu složení obou zkoušek 
dospělosti.

n Z  jakých předmětů se 
mezinárodní maturita dělá?

Předmětové složení meziná-
rodní maturity je totožné se 
složením samotného IB DP 
studia a záleží na tom, co daná 
škola nabízí a  na preferencích 
studenta, a  to zejména s  ohle-
dem na to, co hodlá v budoucnu 
studovat na univerzitě. Každo-
pádně každá škola musí nabízet 
předměty z  humanitní oblasti, 
přírodních věd, z oblastí jazyků 
nebo umění. Nezbytným je ta-
ké studium národního jazyka, 
tedy u nás českého jazyka a li-
teratury, matematiky, popřípa-
dě zpracování závěrečné absol-
ventské eseje nebo teoretického 
kurzu (Theory of Knowledge). 
Hodnotí se také dobrovolnictví 
a jiné, například sportovní akti-
vity. Nabízíme širokou paletu 
předmětů, z  jazyků lze mimo 
angličtiny zmínit španělštinu, 

němčinu nebo francouzštinu. 
Z  humanitní oblasti například 
historii, filozofii, ekonomii ne-
bo třeba globální politiku, 
z přírodovědné oblasti biologii 
nebo chemii, respektive atrak-
tivní počítačové vědy. Široká je 
i naše nabídka předmětů v ob-
lasti umění. Pokud chce student 
složit úspěšně mezinárodní ma-
turitu jako celek, musí si vybrat 
celkem šest předmětů, z  nichž 
tři jsou ve standardní úrovni 
a tři na vyšší úrovni. Minimum 
pro složení IB mezinárodní 
maturity je zisk 24 bodů z cel-
kových 45.

n PRIGO ale neprovozuje 
pouze jazykové a  humanitní 
gymnázium?

To určitě ne. Skupina zastře-
šuje čtyři střední školy, kromě 
Jazykového a  humanitního 
gymnázia PRIGO mohou stu-
denti studovat na Lékařském 
a  přírodovědném gymnáziu 
PRIGO v Ostravě. IB DP studi-
um je tedy bezplatně otevřeno 
nejen studentům humanitně 
orientovaným, ale také aspiran-
tům pro přírodovědná studia. 
Naše gymnázia jsou fakultními 
školami Univerzity Karlovy 
v  Praze, Univerzity Palackého 
v Olomouci, Ostravské univer-
zity, stejně jako Vysoké školy 
PRIGO. Nově také provozuje-
me čtyřleté gymnázium se za-
měřením na přírodovědné obo-
ry v  Praze. Záběr našich škol 
PRIGO je ale mnohem širší. 
Provozujeme mateřské školy 
a dvě základní školy. Nabízíme 
rodičům a jejich dětem promyš-
lený systém studia od mateřské 
školky až po vysokou školu.

n Jedna z vašich středních 
škol nabízí od letoška také 
Veterinářství nebo Předškol-
ní a mimoškolní pedagogiku.

Ano. Poprvé lze v Moravsko-
slezském kraji studovat žádaný 
obor Veterinářství, který 
umožňuje nejen získání matu-
ritní zkoušky, ale také přípravu 
na regulované povolání podle 
zákona o  veterinární péči. Po-
dobně je na tom nový maturitní 
obor Předškolní a  mimoškolní 
pedagogika, který zajišťuje spl-
nění podmínky zákona o peda-
gogických pracovnících pro 
výkon profesí učitelky/učitele 
v  mateřské škole nebo mi-
moškolního vzdělávání. Nabí-
zíme také nový program pro 
sportovce Ekonomika a podni-
kání ve sportu nebo již tradiční 
program Mezinárodní obchod-
ní akademie. Po dokončení 
střední školy je možno pokra-
čovat na některé PRIGO vyšší 
odborné škole nebo vysoké 
škole ve studiu oborů Předškol-
ní a  mimoškolní pedagogika, 
Veterinářství, Obecně právní 
činnost, Sociální práce, Hospo-
dářská politika a správa, Diplo-
movaná všeobecná nebo dětská 
sestra. A samozřejmě i studen-
tům Střední školy PRIGO je 
bezplatně otevřeno IB DP stu-
dium s možností složení mezi-
národní maturity jako celku 
nebo jen některých předmětů.

MÍSTOPŘEDSEDA STRATEGICKÉ RADY PRIGO PAVEL PETR:

Mezinárodní maturita 
je celosvětově uznávaná

Stranu připravil 
Rudolf Novotný

Místopředseda Strategické rady PRIGO – JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
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