STŘEDNÍ ŠKOLA PRIGO
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
VETERINÁŘSTVÍ
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE SPORTU

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA TYTO NAŠE ODBORNÉ UČEBNY I NAŽIVO!

www.prigo.cz

PRIGO škola pro všechny generace

O STŘEDNÍ ŠKOLE

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.
Výuka probíhá v nově vybudovaných odborných učebnách jako
jsou např. učebna veterinářství, pitevna, cvičná mateřská školka,
cvičná soudní síň, jazykové a počítačové učebny a v mnoha dalších.
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.
Studenti Střední školy PRIGO mají možnost složit mezinárodní
maturitu (IB) na sesterském Jazykovém a humanitním gymnázium
PRIGO.
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Dny otevřených dveří
proběhnou
11. 12. 2021,
15. 1. 2022
a 12. 2. 2022
vždy od 10.00 hodin
(cca do 12.00 hodin).
Nejzazší termín pro
podání přihlášky pro
školní rok 2022/2023 je
stanoven na 1. 3. 2022.
www.prigo.cz
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VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY
OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA
Ukončením studia splní absolvent požadavky zákona
o pedagogických pracovnících a bude moci vykonávat
regulované povolání. Absolvent se uplatní jako učitel(ka)
mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního
věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména
ve střediscích volného času, školních družinách a školních
klubech, dále ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi
a mládeží. Absolvent se uplatní také v mnohých neškolských
zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, či zájmových,
kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje
pedagogická způsobilost. Absolvent je připraven pro výkon
výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na
výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku.
Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje
další studium na vyšších odborných školách nebo vysokých
školách obdobného zaměření.

OBOR VETERINÁŘSTVÍ
Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a speciﬁcky
odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům
(pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat,
ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických 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 chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského
podniku, v oblasti marketingu veterinárních potřeb, jako
samostatný podnikatel apod.
Možnost uplatnění má absolvent v organizacích
a institucích zajišťujících veterinární dozor ve
zpracovatelských podnicích a v oblastech ochrany
životního prostředí.
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní
zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých
školách a vyšších odborných školách.
Během studia může student absolvovat kurz kosmetiky
zvířat, inseminační kurz, myslivecké zkoušky a kurz
úpravy paznehtů a získat příslušná osvědčení, jež ho
opravňují k řádnému výkonu těchto činností.

www.prigo.cz
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VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY
OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE
ŠVP MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE (právní proﬁlace)
Na základě ŠVP Mezinárodní obchodní akademie vzděláváme studenta v klasickém oboru obchodní akademie,
ale se zaměřením na mezinárodní prvek a mezinárodní prostředí. V jeho právní proﬁlaci je omezená výuka
matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím 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 a pro studium na těchto školách. Dále je v tomto oboru
rozvíjena i oblast společenských věd, což je obvyklejší spíše u gymnázií. Na rozdíl od všeobecných gymnázií není
vyžadována výuka přírodních věd, naopak se studenti soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického
charakteru. Součástí výuky na naší ekonomické škole je participace profesorů a docentů z právnických
a ekonomických fakult, kteří s námi spolupracují na zkvalitnění vzdělávání. To vše také se zaměřením na zvládnutí
dvou cizích jazyků.

OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE
ŠVP MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE (ekonomická proﬁlace)
U proﬁlace ekonomického lycea je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních,
a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Upřednostněny jsou zejména ekonomické disciplíny.

OBOR EKONOMIKA
A PODNIKÁNÍ
ŠVP EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
VE SPORTU
Při studiu v rámci tohoto ŠVP se zaměřujeme
v maximální možné míře na oblast ekonomiky
sportu a podnikání ve sportovní oblasti.
Tato proﬁlace je umožněna zejména
nabídkou a výběrem volitelných předmětů
a volnočasových aktivit. Díky pečlivé organizaci
výuky, kdy je i nadále zachován nutný standard
daný rámcovým i školním vzdělávacím
programem pro daný obor, je zachována
i zodpovědná příprava pro státní maturitu.
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. Absolvent uvedeného
oboru ve sportovní proﬁlaci získá zázemí Střední
školy PRIGO, avšak s akceptací praktické
stránky i v rámci sportovní přípravy. V případě
zájmu pak může absolvent po dokončení střední
školy podnikat ve sportovní oblasti a pokračovat
v terciárním vzdělávání.
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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, odborná nebo sportovní činnost, členství v Mense ČR. Blíže na webových
stránkách.

STUDIUM BEZ ŠKOLNÉHO
Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré studenty, kteří mají zájem studovat střední školu s humanitním, ekonomickým, pedagogickým, zdravotnickým nebo 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 naší střední škole 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).

www.prigo.cz
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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 i druhého 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.

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO
Naše sesterské gymnázium nabízí obory osmiletého a čtyřletého gymnázia v Ostravě.
Zaměřuje se na přírodovědnou oblast, ve které má specializaci na lékařské, farmaceutické a veterinární obory nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen
s lékařskými fakultami, ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Spolupracuje
s lékařskou fakultou na projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy v Praze.

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.

Vyšší odborná škola PRIGO
VOŠ PRIGO patří mezi největší vyšší odborné školy v České republice. Škola 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 jsme získali listinu 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
Střední škola PRIGO
U Haldy 200/18
700 30 Ostrava-Hrabůvka
GSM: +420 704 615 358

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

VOLEJTE ZDARMA
800 888 998
Studujte na naší sesterské škole
Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO 6letý a 4letý 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.

Studujte na naší sesterské škole
Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO 8letý a 4letý obor

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

