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Pro školní rok 2020/2021 jsme pro vás připravili nové obory

OBCHODNÍ AKADEMIE • EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA • VETERINÁŘSTVÍ



O STŘEDNÍ ŠKOLE
Nabízíme klasické vzdělání s maturitou v oboru Obchodní 
akademie nebo Ekonomika a podnikání, avšak s důrazem 
na mezinárodní prvek a globální prostředí. Pro nový 
školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít další dva obory: 
Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veterinářství. 
Zaměřujeme se proto na výrazně rozšířenou výuku 
cizích jazyků a informačních technologií. To vše však 
v rámci povinného základu daného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámcových 
programech, tedy zejména v oblasti výuky jazyka českého 
a dalších povinných předmětů. Cílem střední školy je 
připravit žáka na praktický profesní život, státní maturitu 
a další vysokoškolské vzdělání.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách 
s multimediální technikou. 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. prosince 2019, 
18. ledna 2020 a 8. února 2020 vždy od 10.00 
hodin (cca do 12 hodin).
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MENTORING
Ve školách PRIGO probíhá také promyšlená forma men-
toringu, kde se starší žáci stávají mentory mladších žáků 
a učí se mimo jiné i zodpovědnosti.

Termín uzávěrek přihlášek pro 1. kolo je 
do 1. března 2020.

STIPENDIUM
Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat sociální 
i prospěchová stipendia nebo fi nancovat školné jednot-
livých 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 pedago-
gů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Na 
naší střední škole je v současnosti poskytováno stipendi-
um 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. 

V minulém roce jsme také podpořili: 

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

O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategic-
ká rada PRIGO (SRP).

STUDIUM BEZ ŠKOLNÉHO
Jsme nestátní střední školou pro žáky, kteří mají zájem 
studovat střední školu s odborným i jazykovým 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.
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OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE

PRÁVNÍ PROFILACE V této profi laci je omezená výuka 
matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdě-
lávacím programem pro obchodní akademie, které je ale 
dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena 
výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které 
jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách 
nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena 
i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro 
gymnázia. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř 
nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak 
se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména 
ekonomického charakteru. Součástí výuky jsou aktivity 
profesorů a docentů z právnických fakult. To vše také se 
zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků.

EKONOMICKÁ PROFILACE U této profi lace je omeze-
na výuka společenských věd a minimalizována výuka 
věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stano-
vovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické 
disciplíny.

Nabízíme studium v právní a ekonomické profi laci.

V oboru vycházíme ze zázemí mezinárodní obchod-
ní akademie, avšak s detailnějším zaměřením se na 
praktickou stránku studia i života. Připravujeme na 
zdárné složení maturitní zkoušky, ale ve větší míře 
nepředpokládáme přípravu pro vysokoškolská studia. 
Absolventi tohoto oboru jsou vybaveni pro podnikání 
v rámci živnostenského oprávnění nebo v obchod-
ních korporacích malé a střední velikosti, a to jak po 
ekonomické, tak právní stránce. V tomto oboru je 

omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané 
rámcovým vzdělávacím programem pro obor Ekonomi-
ka a podnikání, které je ale dostatečné pro všeobecný 
přehled. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř 
nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak 
se studenti soustředí na praktické kompetence, zejména 
ekonomického charakteru, a to ještě intenzivněji než je 
v oboru Obchodní akademie.

OBOR EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
V tomto oboru se budeme specializovat na výchovu 
a vzdělávání dětí předškolního věku, tedy dětí navštěvu-
jících mateřskou školu či jiné předškolní zařízení, a děti 
školního věku ve školní družině, školním klubu a středisku 
volného času, tedy v zařízeních, v nichž se uskutečňuje 
zájmové vzdělávání, a dále ve školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých 
se pracuje s dětmi a mládeží. Budeme připravovat žáky 
k získání středního odborného vzdělání s maturitou 
potřebného pro výkon funkce pedagoga v předškolním 
zařízení či zařízeních pro zájmové vzdělávání a rovněž 

pro studium na vyšších odborných školách, vysokých 
školách, a to zejména na pedagogických fakultách na 
některých z našich či zahraničních univerzit. Vychová-
váme absolventa, který bude mít kromě pedagogického 
vzdělání vysoké jazykové kompetence a všeobecný 
společensko-kulturní přehled.

Absolventi tohoto oboru budou moci vykonávat regulo-
vané povolání podle zákona o pedagogických pracovní-
cích. Bližší informace o možnostech přihlášek a otevření 
uvedeného oboru získáte na webových stránkách školy.

V tomto oboru budeme připravovat absolventa 
k uplatnění v komplexu veterinárně technických činností 
organizačního charakteru a specifi cky odborných úkonů 
i v samostatné podnikatelské činnosti. Veterinární asis-
tenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením 
a odpovědností) především při kontrole dodržování hygi-
enických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpra-
covávání živočišných produktů, při provádění alergeno-
diagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat 
a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly. 
Absolvent může pracovat jako laborant nebo zootechnik 
v chovech hospodářských a laboratorních zvířat. 

Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích 
pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, 
v prodejnách zvířat, v zoologických zahradách, v cho-
vech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, 
při zpracování produktů zemědělského podniku, v ob-
lasti marketingu veterinárních potřeb, jako samostatný 
podnikatel apod.

Absolventi tohoto oboru budou moci vykonávat regulo-
vané povolání podle zákona o pedagveterinární péči. 
Bližší informace o možnostech přihlášek a otevření 
uvedeného oboru získáte na webových stránkách školy.

OBOR VETERINÁŘSTVÍ



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 a mimoškolní nebo odborná činnost. Blíže na 
webových stránkách.

KONTAKTY
Střední škola PRIGO 
U Haldy 200/18
700 30 Ostrava-Hrabůvka
GSM: +420 731 082 139

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


