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O VOŠ
VOŠ PRIGO poskytuje vzdělání ve třech oborech. 
V již tradičním oboru Obecně právní činnost v rámci 
studijního programu Kvalifi kovaná ekonomicko-
právní administrace pro komerční sféru a od loňského 
akademického roku v oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika. Otevíráme také nový perspektivní obor 
Diplomovaná dětská sestra.

V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou 
praxí tak, aby byli připraveni na požadavky daného 
typu pracovního zařazení. Studenti oboru Obecně 
právní činnost vykonávají praxi především v advokátních 
kancelářích, u soudů a ve fi rmách. Studenti oboru 
Předškolní a mimoškolní pedagogika vykonávají praxi 
v našich partnerských mateřských školách. Studenti 
oboru Diplomovaná dětská sestra vykonávají praxi ve 
zdravotnických zařízeních.

PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, 
počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, 
přes americké školy a několika čínskými školami konče. 
Mezinárodní výměna studentů a pedagogů umožňuje 
akcelerovat jazykové kompetence. Vzdělání našich 
studentů pak získává mezinárodní rozměr.

Ve školách PRIGO probíhá také promyšlená forma 
mentoringu, kde studenti VOŠ přejímají zkušenosti svých 
starších kolegů a zároveň mentorují mladší studenty 
a žáky.

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. 

Od roku 2017 řeší VOŠ PRIGO® také další projekty 
OPVVV a IROP. Jde např. o projekt zajišťující 
bezbariérovost školy, projekt OPVVV zlepšující podmínky 
vzdělávání, ale zejména projekt s názvem Inovace VOV 
v odborné oblasti humanitní. Jeho cílem je zlepšení 
postavení VOŠ ve vzdělávací soustavě ČR. Jde tak 
o unikátní koncepční projekt umožňující škole ovlivnit 
budoucnost terciárního vzdělávání jako takového. 

VOŠ PRIGO® byla účastna na dalších dvou projektech 
z OP VK v prioritní ose Terciární vzdělávání, výzkum 
a vývoj. Jednalo se o projekty vedoucí k zavedení 
kreditního systému, modulární výuky a zajištění 
prostupnosti do vysokoškolského studia.
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REFERENCE

OBOR  OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
„ … absolvent Vaší vyšší odborné školy může najít 
v advokátních kancelářích uplatnění jako samostatný 
odborný referent, který bude moci samostatně připravovat 
podklady pro advokáta, může se uplatnit při sepisování 
a stylizaci jednotlivých smluv, psaní návrhů a žalob.“

Česká advokátní komora

„ … Úřad práce v Ostravě k dnešnímu dni eviduje pouze 
jednoho uchazeče o zaměstnání s tímto nebo příbuzným 
oborem vzdělání. V nabídce volných pracovních míst 
našeho úřadu práce se průběžně vyskytují nabídky, 
v nichž by se budoucí absolventi mohli uplatnit.“

Úřad práce v Ostravě

OBOR  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
„ …zmiňované profese evidujeme v databázi nabídky 
volných míst našeho úřadu práce, a to převážně na 
pozicích učitel/ka mateřské školy….v současné době 
neevidujeme ve skupině oborů (Předškolní a mimoškolní 
pedagogika na VOŠ) žádného uchazeče o zaměstnání…“

Úřad práce v Ostravě 

 „ … s ohledem na rychle rostoucí poptávku po službách 
mateřských škol, která s sebou ponese růst poptávky 
po vzdělaných odbornících…hospodářská komora 
doporučuje (VOŠ PRIGO) …s optimální kombinaci 
teoretického vzdělání a potřebné praxe.“

Krajská hospodářská komora

OBOR  DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
„…absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími 
vykonávat profesi dětské sestry…poptávka po nelékař-
ských zdravotnických profesích je stálá a trvalá…v rámci 
skupiny oborů Ošetřovatelství eviduje úřad celkem dva 
nezaměstnané (z toho žádný absolvent). Lze předpoklá-
dat dobrou uplatnitelnost v praxi.“

Úřad práce v Ostravě

„…jako ostatní zdravotnická zařízení řešíme dlouhodobě 
nedostatek kvalifi kovaných sester pro dětské pacienty…
předpokládáme, že vaše VOŠ přispěje k zajištění těchto 
pracovníků…..rádi budeme s Vámi spolupracovat v oblasti 
zajištění odborných praxí“

Fakultní nemocnice Ostrava

 ….další a nezkrácené reference naleznete na webových stránkách



OBOR  OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
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 asistent, personalista apod. 
Má velice dobré systematické znalosti občanského, 
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 motivační 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)
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OBOR  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
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, ředitel(ka) mateřské školy, vy-
chovatel(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 absolvova-
ných 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 polo-
letní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.

ŠKOLNÉ
Denní studium 5 900 Kč ročně nebo 590 Kč měsíčně 
(platba 12 měsíců) 

Kombinované studium 14 900 Kč ročně nebo 1 490 Kč 
měsíčně (platba 12 měsíců)

OBOR  DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelé-
kařských zdravotnických povoláních a budou připraveni 
k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární 
ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravot-
nických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče. 
Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených 
a kvalifi kovaných lékařů, resp. vedoucích ošetřovatelských 

pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče 
o dětské pacienty.

ŠKOLNÉ
Denní studium 5 900 Kč ročně nebo 590 Kč měsíčně 
(platba 12 měsíců) 

Kombinované studium 14 900 Kč ročně nebo 1 490 Kč 
měsíčně (platba 12 měsíců)

Diplomovaná dětská sestr aletos nově v Ostravě i Havířově



POKRAČOVÁNÍ STUDIA 
NA VYSOKÉ ŠKOLE
Po absolvování studia na VOŠ PRIGO® a získání potřebné 
kvalifi kace, nabízíme u většiny oborů možnost pokračová-
ní 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 
hrazeného za VŠ studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 
Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO®.

KONTAKTY
Vyšší odborná škola PRIGO 
Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
GSM: +420 734 578 175

e-mail: vos@prigo.cz
www.prigo.cz/vos

VOLEJTE ZDARMA 
800 888 989

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

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.

JSME PRIGO

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dny otevřených dveří proběhnou dne 
11. 5. 2019 od 10 do 12 hodin.


