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Mateřská škola PRIGO nená-
silnou formou seznamuje děti 
raného a předškolního věku 
se světem přírody a tech-
niky. Podporuje inovativní 
metody a formy práce 
a alternativní pedagogické 
směry. Při vytváření koncep-
ce témat, aktivit a činností 
využívá prvků Montessori 
pedagogiky a Gardnerovy 
teorie mnohačetné inteligence. Pro dítě je velmi přirozené učit se 
prostřednictvím hry a objevování. K poznání, ale nikdy nevede jen 
jedna cesta – proto dětem nabízíme především příležitost nalézt 
tu cestu ke vzdělání a poznání, která vyhovuje jejich individuálním 
potřebám a možnostem. Právě individuální přístup k dětem je naší 
prioritou, a proto jsou v našich třídách snížené počty dětí. 

V mateřské školce PRIGO probíhá komunikace v českém, ale také 
v anglickém jazyce. Ve školce je také přítomna učitelka, která 
hovoří anglicky a řízenými aktivitami podporuje zájem předškoláků 
o cizí jazyky. Na cizí jazyky se mohou děti dále zaměřovat při 
docházce do Základní školy PRIGO.

Zápisy a dny otevřených dveří probíhají individuálně. Přihlásit se 
můžete na e-mail (skolka@prigo.cz) nebo na kontaktní lince 
+420 733 651 644 u Ing. Lindy Foltýnové. 

Aktuální školné je k dispozici na webových stránkách a zahrnuje 
docházku s rozšířenou otevírací dobou a individualizovaným pří-
stupem za pomocí nadstandardního počtu pedagogů, jazykovou 
výuku, logopedii, kroužky, stravné za obědy a 2 svačiny, úhradu 
cestovného a vstupného na pravidelné akce, úhradu lyžařského, 
tenisového a dalších kurzů, pořádání narozeninových a jiných akcí. 
Žádné další platby spojené s námi 
pořádanými akcemi a s docházkou 
do naší školky nebudou vyžadovány. 
Veškeré informace včetně fotogalerie 
z denní činnosti naleznete v chráně-
ném informačním systému přístupném 
na heslo.

V případě doloženého rozhodnutí pedagogicko-psychologické 
poradny o diagnostice mimořádného nadání, může dítě získat 
(prostřednictvím zákonného zástupce) stipendium. Toto stipendium 
lze použít pro libovolný účel, který je v zájmu dítěte.

V naší školce je představová-
na příroda a technika velmi 
nenásilnou formou a v sou-
ladu se školním vzdělávacím 
programem pro mateřskou 
školu. Využíváme Montessori 
prvky ve výuce stejně jako 
pravidelné edukační návště-
vy v blízkém Světě techniky 
v Dolní oblasti Vítkovice. 
Využíváme také dětskou 
dílnu i fungující minikuchyň. 
Součástí naší školky je také 
sauna, tělocvična, dopravní 
hřiště nebo kino pro zábavu 
a praktickou výuku.
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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.



Studium na Základní škole 
PRIGO probíhá v přá-
telském a rodinném 
prostředí, a to s výraznou 
převahou individuálních 
prvků. Na prvním stupni 
školy se děti zejména 
pomocí promyšlených 
přístupů hledají a podpo-
rováno je jejich nadání ve 
všech oblastech, počínaje 
humanitními, uměleckými 
nebo jazykovými kompetencemi a zaměřením na svět techniky 
a přírodních věd konče. Druhý stupeň studia v uvedeném přístupu 
plynule pokračuje a zejména v posledních ročnících připravuje 
žáky na středoškolská studia na všech běžných typech středních 
škol. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě.

Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi 
základní školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. 
Výuka některých předmětů probíhá napůl v cizím a v českém jazy-
ce (např. přírodopis aj.). Tato skutečnost se projeví i na výročním 
vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží.

Součástí našich škol je i jazy-
ková škola s právem státní 
jazykové zkoušky zapsána 
v rejstříku škol. Zde se jedná 
o vrchol certifi kace každé 
jazykové školy. Každá třída 
je vybavena interaktivní 
tabulí, která je využívána 
nejen k jazykové výuce, 
ale také k výuce dalších 
předmětů nebo zábavě.

Zápisy do 1. třídy proběhnou ve dnech 7. dubna a 28. dubna 
2018. Ve Frenštátě pod Radhoštěm vždy v době od 13 do 15 
hodin a v Ostravě vždy v době od 10 do 12 hodin. Přihlásit se 
můžete na e-mail (skola@prigo.cz) nebo na kontaktní lince 
+420 733 651 644 
u manažerky základní 
školy Ing. Lindy Foltýnové. 
Přihlášku naleznete na 
webových stránkách. 
Aktuální školné je k dispozici 
na webových stránkách. Dny 
otevřených dveří proběhnou 
dne 13. ledna 2018. Ve 
Frenštátě pod Radhoštěm 
v době od 13 do 15 hodin 
a v Ostravě v době 
od 10 do 12 hodin.

Zaměřujeme se výrazným způsobem také na děti, kterým bylo dia-
gnostikováno mimořádné nadání. Podstatou a klíčovým úkolem naší 
základní školy je zajistit spokojený život vašeho dítěte a podporo-
vat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem školních a mimoškolních 
vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí 
v některé z oblastí, rozvíjíme jejich předpoklady k dalšímu studiu. 
Naším záměrem je zejména rozvoj schopností těchto nadaných 
dětí a k tomu využíváme vyškolených pedagogů a psychologů. 
Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. Cílem 
školy tedy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte. 
Škola klade velký důraz na podporu sociálních a emocionálních 
schopností, které bývají v některých případech slabší stránkou talen-
tovaných dětí. Učíme je poznat jejich přednosti a případné slabiny 
změnit k lepšímu. Také je učíme lépe zvládat stres, který přináší 
každá výjimečnost. 

Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je  
zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory 
zájmu o přírodu a techniku již od předškolních let až po případná 
vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám 

v této oblasti dává 
rámcový vzdělávací 
program pro základ-
ní školy nařízený 
MŠMT. Podstatnou 
součástí výuky jsou 
pravidelné každo-
týdenní výlety do 
okolí, světa techniky, 
galérií, muzeí, které 
slouží jako důležitý 
edukační nástroj.

O ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROZŠÍŘENÁ VÝUKA JAZYKŮ

ZÁPIS A ŠKOLNÉ

MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DĚTI PODPORA VZTAHU K PŘÍRODĚ A TECHNICE
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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.
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Gymnázium poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého, šestiletého 
a čtyřletého gymnázia. 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 gymnázi-
um s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména 
anglického, německého a španělského jazyka, vč. výuky rodilými 
mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškol-

ních aktivitách. Jako jedna 
z mála škol má, na zákla-
dě rozhodnutí MŠMT, po-
volenou výuku některých 
předmětů v cizím jazyce. 
Dny otevřených dveří 
proběhnou 6. 1. 2018, 
27. 1. 2018 a 24. 2. 
2018 vždy od 15.00 ho-
din (cca do 17.00 hodin).

O GYMNÁZIU
Gymnázium osmileté - obor všeobecného osmiletého gymnázia 
využívá výhod studia na víceletých gymnáziích, která se soustředí 
na nadanější žáky a jejich komplexnější, kontinuálnější a dlouhodo-
bější přípravu, než je tomu v případě klasických čtyřletých gymná-
zií. Víceletá gymnázia také těží ze synergického efektu a předávání 
si zkušeností mezi jednotlivými věkovými skupinami dětí a žáků. Na 
osmiletá gymnázia se převážně hlásí nadanější a schopnější děti 
základní školy. Většinou vybočují z řad svých vrstevníků ve třídě. 

Gymnázium šestileté - kompromisním řešením jsou šestiletá gymná-
zia, která přijímají žáky z řad žáků sedmé třídy základní školy, kde 
je jejich profi lace již zřejmější, psychická vyspělost je vyšší a mož-
nost kontaktu se staršími vrstevníky gymnázia bezproblémovější. 

Gymnázium čtyřleté - 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. Poskytujeme možnost profi lace ve studiu pro lékařské fakulty 
nebo přírodovědné a technické fakulty.

STUDIUM A PROFILACE

Přijímací zkouška se 
skládá z posouzení níže 
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, která jsou uvedena 
na webových stránkách.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme ne-
státní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat 
všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou přírodních věd. 
S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou 
strategickou společností je všem žákům, bez vážných kázeňských 
prohřešků, školné prominuto. Standardní školné se přitom pohybuje 
ve výši 6 000 Kč měsíčně.

STUDIUM BEZ ŠKOLNÉHO
Stipendium obdrží každý 
žák, který uspěje v 1. kole 
přijímacích zkoušek, a to ve 
výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. 
S ohledem na velmi schopné 
žáky, kteří prokazují svou 
kvalitu již u přijímacího řízení, 
je stipendium 500 Kč/měsíc 
poskytováno žákům, kteří 
uspěli v 1. kole přijímacích 
zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do školy a je garantováno 
žákům bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijní-
ho řádu. Toto stipendium může být podle výsledků přijímacích zkou-
šek nebo dalšího studia zvýšeno na 1 000 Kč/měsíc velmi dobrým 
žákům, nebo na 2 000 Kč/měsíc vynikajícím žákům. Žákům, kteří 
byli přijati na základě dalších kol přijímacího řízení, bude stipendi-
um uděleno od 2. roku studia podle prospěchu.

STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 
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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.



Mezinárodní obchodní akademie 
PRIGO je střední školou, která posky-
tuje klasické vzdělání s maturitou na 
obchodní akademii, avšak 
s důrazem na mezinárodní prvek 
a globální prostředí. Zaměřuje se pro-
to 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 čes-
kého a dalších povinných předmětů. Cílem studia je připravit žáka 
na praktický profesní život, státní maturitu a další vysokoškolské 
vzdělání především na právnických nebo ekonomických fakultách. 
Mezinárodní obchodní akademii lze studovat v denní i dálkové 
formě. Dny otevřených dveří proběhnou 6. 1. 2018, 27. 1. 2018 
a 24. 2. 2018 vždy od 10.00 hodin (cca do 12.00 hodin).

Přijímací zkouška se skládá z posouzení níže 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 ales-
poň jedno z kritérií, která 
jsou uvedena na webových 
stránkách.

PRÁVNÍ PROFILACE: V této profi laci je omezená výuka matemati-
ky 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 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 omezena výuka 
společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to 
pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou 
zejména ekonomické disciplíny.

Garantujeme studium bez školného po celou dobu studia. Jsme 
nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem 
studovat obchodní akademii s rozšířenou výukou jazyků a infor-
mačních technologií. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání 
a partnerství se silnou strategickou společností je všem žákům, 
bez vážných kázeňských prohřešků, školné prominuto. Standardní 
školné se přitom pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně.

Stipendium obdrží každý 
žák, který uspěje v 1. kole 
přijímacích zkoušek, a to ve 
výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. 
S ohledem na velmi schopné 
žáky, kteří prokazují svou 
kvalitu již u přijímacího řízení, 
a poté v průběhu studia, je 
stipendium 500 Kč/měsíc 
poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek už 
od prvního měsíce nástupu do školy a je garantováno žákům bez 
vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. 
Toto stipendium může být podle výsledků přijímacích zkoušek nebo 
dalšího studia zvýšeno na 1 000 Kč/měsíc velmi dobrým žákům, 
nebo na 2 000 Kč/měsíc vynikajícím žákům. Žákům, kteří byli 
přijati na základě dalších kol přijímacího řízení, bude stipendium 
uděleno od 2. roku studia podle prospěchu.

O OBCHODNÍ AKADEMII STUDIUM

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

STUDIUM BEZ ŠKOLNÉHO STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO
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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.



VOŠ PRIGO® poskytuje 
vzdělání ve dvou oborech. 
V již tradičním oboru Obec-
ně právní činnost v rámci 
studijního programu Kvalifi ko-
vaná ekonomicko-právní ad-
ministrace pro komerční sféru 
a od letošního akademického 
roku také v oboru Předškolní 
a mimoškolní pedagogika. 
V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí tak, aby 
byli připraveni na požadavky daného typu pracovního zařazení. 
Na VOŠ PRIGO® probíhá v rámci programu Leonardo da Vinci 
projekt bilaterálních zahraničních mobilit pro studenty i pedagogy. 
Stáže probíhají na partnerské škole na Fachschule, Fachoberschule 
und Berufsschule Eike von Repgow v německém Magdeburgu. 

Absolvent 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 asis-
tent, personalista apod. Má velice dobré systematické znalosti ob-
čanského, obchodního, fi nančního a pracovního práva, účetnictví 
a podnikové ekonomiky. Po skončení tříletého studijního programu 
obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový všeobecný znalostní test a mo-
tivační pohovor. Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na 
SŠ  do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze 
motivační pohovor.

ŠKOLNÉ

Denní studium po celou dobu studia ZDARMA

Kombinované studium 9 900 Kč ročně nebo 990 Kč měsíčně 
(platba 12 měsíců)

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat 
kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifi kovaný 
pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředi-
telka mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného 
času a ve všech podobných profesích. Absolvent oboru je vybaven 
širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na 
výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z pedagogiky 
a motivační pohovor. Studenti s průměrem za všechny ročníky 
studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují 
pouze motivační pohovor.

ŠKOLNÉ

Denní studium 9 900 Kč ročně nebo 990 Kč měsíčně 
(platba 12 měsíců) 

Kombinované studium 19 900 Kč ročně nebo 1 990 Kč měsíčně 
(platba 12 měsíců)

Studium na vyšší odborné 
škole v uvedených oborech 
doporučily a kladné stanovisko 
vydaly např. níže uvedené 
instituce.

• Úřad práce 
• Česká advokátní komora 
• Policejní prezídium
• Katastrální úřad 
•  Úřad městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky
• Krajská hospodářská komora

Bližší informace a konkrétní 
stanoviska lze nalézt na 
webových stránkách.

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifi kace, nabí-
zíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole 
v Havířově s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže na www.vsss.cz). 
V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazené-
ho za VŠ studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázá-
ní absolvování VOŠ PRIGO®.

O VOŠ OBOR: OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

OBOR:  PŘEDŠKOLNÍ 
A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

STANOVISKA INSTITUCÍ POKRAČOVÁNÍ STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE
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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.



Posláním Vysoké školy sociálně správní je poskytovat vzdělání soci-
álně ekonomického zaměření studentům v bakalářských studijních 
programech, jakož i pěstovat 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. Primárním cílem Vysoké školy sociálně správní je 
stát se v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou 
zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Vysoká 
škola sociálně správní je členem PRIGO Group, silné skupiny škol 
působících na všech úrovních vzdělávání, která chce vychovávat 
špičkové odborníky, schopné kritického, syntetického myšlení, na-
dané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně 
vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti 
a zkušenosti jiným. Bude vždy usilovat o to, aby její absolventi měli 
přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za 
své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem 
nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa lze 
studovat v denní a kombinované formě ve dvou studijních oborech: 
Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. 
Podmínky přijetí:

Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až 
při zápisu studia), řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online 
přihlášky, úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky:

Rektorka Vysoké školy sociálně správní může prominout vykonání 
přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvede-
ných kritérií:

• Kritérium prospěchu nebo kritérium kvalifi kované 
kompetentnosti (blíže na webových stránkách).

Školné na akademický rok již od 19 900 Kč

PROGRAM: 
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce lze 
studovat v denní a kombinované formě ve studijním oboru Sociální 
práce. Absolvování je kvalifi kací podle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Podmínky přijetí:

Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až 
při zápisu studia), řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím online 
přihlášky, úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky:

Rektorka Vysoké školy sociálně správní může prominout vykonání 
přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvede-
ných kritérií:

• Kritérium prospěchu nebo kritérium kvalifi kované 
kompetentnosti (blíže na webových stránkách).

Školné na akademický rok již od 24 900 Kč.

Vyučují pouze špičky ve svém 
oboru a renomované autority, 
které vychovaly již několik 
desítek úspěšných doktorandů. 
Spolupracujeme mimo jiné s 
University of Cambridge, kde 
se naší pedagogové a psycho-
logové zúčastní pravidelných 
stáží.

Jsme častými řešiteli vědecko-
výzkumných projektů fi nanco-
vaných z prostředků Grantové 
agentury ČR, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Evropské unie, European 
Association Comenius a dalších.

V Ostravě nabízíme elitní 
studium ekonomie v programu 
Hospodářská politika a správa 
v prezenční formě, které or-
ganizačně zajišťuje celoškol-
ské pracoviště vysoké školy 
– Výzkumný ústav VŠEO. 
Přijímáme pouze 20 studentů, 
kteří měli výborný prospěch na 
střední škole nebo absolvovali 
jiný studijní program na vysoké škole s výbornými výsledky a projdou 
vícefázovou přijímací zkouškou. Celé studium je bez školného 
a minimální výše stipendia po celou dobu studia je 1 000 Kč/měsíc. 
Nabízíme nejen náročné studium, ale také individuální přístup, pro-
jektově orientovanou výuku a kvalitní základ pro navazující magister-
ská nebo doktorská studia v zahraničí i v České republice. 

O VYSOKÉ ŠKOLE

STUDIUM S VYSOKOU KVALITOU ELITNÍ STUDIUM EKONOMIE V OSTRAVĚ

PROGRAM: 
SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE
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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.
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