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Ostrava a Havířov. Vyšší od-
borná škola PRIGO je v plném 
proudu přijímání nových stu-
dentů ke studiu v atraktivním 
zdravotnickém oboru. Na stu
dium nejen v tomto žádaném 
oboru jsme se zeptali ředitele 
školy Ing. Rudolfa Macka, Ph.D.

n Dětská sestra je nový 
a žádaný obor?

Ano, tento obor byl zařazen 
do vzdělávací soustavy na zá
kladě rozhodnutí vlády teprve 
před rokem. Reaguje na akutní 
nedostatek nelékařského zdra
votnického personálu, zejména 
dětských sester nejen v Morav
skoslezském kraji. Zároveň 
umožňuje absolventům získat 
neakademický titul diplomova
ného specialisty (DiS.), který 
je v  mezinárodní klasifikaci 
vzdělávání ISCED na úrovni 
vysokoškolského bakalářského 
studia.

n Pro koho je studium dět-
ské sestry určeno?

Toto tříleté studium je urče
no všem uchazečům, kteří mají 
maturitu nebo ji budou mít nej
později v  den nástupu ke stu
diu, a to bez ohledu na to, jaký 
typ střední školy absolvovali. 
Uvedené studium nabízíme 
v denní formě nebo pak – pro 
pracující, kteří si doplňují kva
lifikaci – ve formě kombinova
né. Výuka probíhá – dle volby 
studenta – buď v Ostravě, nebo 
v Havířově.

n Předchozí středoškolské 
zdravotnické studium nebo 
praxe není podmínkou?

Určitě ne. Pokud uchazeč 
splní podmínky přijímacího ří
zení, a zejména pokud úspěšně 
složí přijímací zkoušku, může 
v  případě dostatečné kapacity 
nastoupit ke studiu bez dalšího 
omezení. Pokud navíc splní 
kritérium prospěchu ze střední 
školy (do průměru 1,9), absol
vuje pouze motivační pohovor 
bez písemného testu z psycho
logie, biologie a první pomoci.

n Je případná přijímací 
zkouška náročná?

Domnívám se, že se na ni dá 
velmi dobře připravit. Jedná se 
o  základní orientační test ve 
zmíněné problematice a na na
šich webových stránkách je 
uvedena potřebná literatura 
i  vzorová ukázka. S  ohledem 
na principy PriorityGO, na kte
rých je naše škola postavena, 
přikládáme váhu zejména mo
tivačnímu pohovoru a  zájmu 
o studium, protože tato profese 
je hlavně posláním. Přesto jsou 
absolventi některých oborů 
zdravotnických středních škol 
de facto zvýhodněni.

n Takže existuje dvojí me-
tr?

V  přijímacím řízení ani při 
samotném studiu určitě nepři
stupujeme ke studentům zdra
votnických středních škol jinak 
než ke studentům, kteří dosáhli 
vzdělání na jiném typu školy. 
Studenti některých zdravotnic
kých oborů ale mají ze zákona 
tu výhodu, že jim postačí, aby 
vystudovali pouze jeden rok na 
vyšší odborné škole, a  získají 
zákonem stanovenou kvalifika
ci pro výkon tohoto státem re
gulovaného povolání. Jedná se 
o takzvaný systém 4+1.

n Jak funguje systém 4+1?

Zjednodušeně to znamená, 
že vybrané středoškolské obo
ry, jakými jsou Asistent ve 
zdravotnictví, Praktická sestra 
nebo obor Všeobecná sestra 
a mnoho dalších, umožňují je
jich absolventům získat násled
nou zákonnou kvalifikaci pro 
výkon regulovaného povolání 
diplomované dětské sestry, 
včetně titulu DiS., během jed
noho roku. Pokud uchazeč uve
de a  doloží tuto skutečnost 
u přijímacího řízení, tak v pří
padě volných kapacit umožní
me jeho nástup přímo do třetí
ho ročníku.

n Je o  studium zájem? 
A bude pak zájem o absolven-
ty i  ze strany zaměstnavate-
lů?

Počet přihlášek, které jsme 
dosud obdrželi, nás příjemně 
překvapil a  na nedostatek zá
jmu o studium v tomto oboru si 
nemůžeme stěžovat. Pokud jde 
o poptávku ze strany zaměstna
vatelů, tak tu lze s trochou nad
sázky označit jako „hon“ na 
kvalifikované dětské sestry. Na 
našich webových stránkách 
jsou stanoviska většiny vý
znamných zdravotnických zaří
zení v  kraji k  našemu oboru, 
stejně jako stanoviska úřadu 
práce, asociace sester nebo 
hospodářské komory. Smluvní 
praxi při samotném studiu má
me také zajištěnou nejen 
v těchto zdravotnických zaříze
ních. Náš absolvent se o  práci 
v  oboru určitě obávat nemusí 
a  z  nabídek zaměstnavatelů si 
může vybírat, a  to nejen v  tu
zemsku.

n Vaši absolventi se mohou 
uplatnit i v zahraničí?

Rozhodně ano. PRIGO spo
lupracuje s  více jak dvacítkou 
zahraničních pracovišť a  i  při 
výuce v  oboru Diplomovaná 
dětská sestra se zaměřujeme ta
ké na jazykové kompetence. 
Součástí naší vyšší odborné 
školy je i škola s právem státní 
jazykové zkoušky, kde mohou 
studenti v případě zájmu získat 
zdarma i tento státem verifiko
vaný certifikát v anglickém ne
bo německém jazyce. Jsme mo
derní školou využívající no
vých metod jazykové výuky 
včetně blended learningu. Stu
denty „nedrtíme“, ale snažíme 
se je naučit řečem přátelskou 
formou. Je na volbě každého 
studenta, zda využije možnost 
zdokonalit se v  cizím jazyce 
a zda uvažuje o práci v zahra
ničí. Primárně předpokládáme 
uplatnění v tuzemsku, ale aspi
racím studentů v  případném 
zahraničním angažmá v  žád
ném případě nebráníme. Na
opak se domníváme, že po pří
padné zahraniční zkušenosti se 
někteří z nich zase vrátí a třeba 
se budou podílet i  na výchově 
svých následovníků, ať už ve 

škole, nebo ve zdravotnických 
zařízeních.

n Zaměření na jazykovou 
výuku je jedinou výhodou 
studia dětské sestry na VOŠ 
PRIGO?

Rozhodně ne. Jazykové za
měření je jen jednou z možnos
tí specializace našich studentů. 
Další z variant je využití syner
gie v rámci nejen naší vyšší od
borné školy, ale celé skupiny 
PRIGO. Zajišťujeme kooperaci 
se studenty oboru Předškolní 

a mimoškolní pedagogika, kte
rý připravuje budoucí učitelky 
a  učitele nejen v  mateřských 
školách, ale i v dalších zaříze
ních pro děti, a  také zmíněné 
propojujeme s  činností Mateř
ské školy PRIGO. Tato syner
gie umožní budoucím ses
třičkám poznat adeptky a adep
ty pro výkon učitelského 
povolání při školních i  mi
moškolních aktivitách. Záro
veň se mohou setkávat s rodiči 
dětí i  samotnými dětmi v  ma
teřské škole a  při své budoucí 
zkušenosti ve zdravotnických 
nebo sociálních zařízeních to 
podle naší zkušenosti zúročí. 
V  souladu s  principy, na kte
rých jsou PRIGO školy posta
veny, se snažíme poskytnout 
celostní a univerzální vzdělání.

n Když už hovoříte o  uni-
verzálním vzdělání, mohou 
vaši absolventi pokračovat 
v případném vysokoškolském 
studiu?

Ano. Součástí skupiny PRI
GO je i  vysoká škola. S  ohle
dem na zaměření oboru Diplo
mované dětské sestry se přímo 
nabízí pokračovat ve vysoko
školském studiu v  oboru 
Sociál ní práce na naší vysoké 

škole. Absolventům VOŠ PRI
GO umožňujeme nástup do 
vyššího ročníku. Navíc získá
vají mnoho dalších benefitů. 
Mohou si také dodělat mana
žerské stu dium zahraničního 
typu, jako je MBA nebo MPA. 
Je nutno ale zmínit, že absolu
torium na vyšší odborné škole 
zcela postačuje pro výkon pro
fese dětské sestry a  je úplnou 
kvalifikací podle zákona 
o zdravotnických nelékařských 
povoláních.

n Zmínil jste moderní pří-
stupy k  výuce, můžete nám 
o nich něco říct?

Všechny školy PRIGO, nejen 
vyšší odborná škola, uplatňují 
při vzdělávání ochrannou 
známkou chráněné principy 
PriorityGO. Z  nich lze zmínit 
například unikátní formu men
toringu (BuddyGO princip), 
kde má každý student svého 
mentora, partnera a  rádce. Zá
roveň působí jako mentor dě
tem mateřské nebo základní 
školy a  později i  jako mentor 
mladším spolužákům. To učí 
obě strany k  respektu, zodpo
vědnosti a pochopení vlastních 
potřeb. Vždyť dětské sestřičce, 
která nemá vztah k dětem nebo 
s nimi, případně s  rodiči, neu
mí jednat, nepomůže ani titul 
diplomovaného specialisty, ani 
zákonná kvalifikace. Při výuce 
také využíváme kreativně 
a  přiměřeným způsobem mo
derní technologie. Snažíme se 
do mnohdy rigidní výuky na 
zdravotnických školách přinést 
osvěžení a  inovativní prvky, 
i  když vždy s  respektem k  zá
konným požadavkům na výuku 
a  její způsob. Já osobně jsem 
například ve všech školách 

PRIGO ambasadorem v  envi
ronmentální oblasti a snažím se 
vymýšlet moderní, zajímavé 
a  inspirující metody vedoucí 
k trvale udržitelnému chování.

n Nabízíte i  jiné obory? 
Zmínil jste Předškolní a  mi-
moškolní pedagogiku…

Kromě zdravotnického smě
ru se soustřeďujeme na přípra
vu k výkonu celé řady pedago
gických profesí, jakými jsou 
učitelé v  mateřských školách, 
vychovatelé v  zařízeních pro 
děti a  mnoho dalších. Obor 
Předškolní a mimoškolní peda
gogika nabízíme v denní i kom
binované formě. Jak už bylo 
nastíněno, výuka probíhá také 
v odborné učebně přímo v naší 
mateřské škole. Rozsáhlá praxe 
pak probíhá jak v PRIGO ško
lách, tak v dalších předškolních 
nebo jiných zařízeních. Absol
vent získá kvalifikaci podle zá
kona o  pedagogických pracov
nících a  samozřejmě také již 
zmíněný neakademický titul 
diplomovaného specialisty. 
Student tohoto pedagogického 
oboru se může také zaměřovat 
na rozšiřování jazykových 
kompetencí a zahraniční uplat
nění. Stejně tak může pokračo
vat v případném studiu na naší 
vysoké škole za zvýhodněných 
podmínek.

n Dlouhodobě také vzdělá-
váte studenty v  právních 
a  ekonomických disciplí-
nách…

Ano. VOŠ PRIGO je známá 
svým promyšleným přístupem 
k  výuce práva s  doplňkovou 
ekonomií, která nemá v  této 
podobě minimálně v našem re
gionu ekvivalent. V  denním 
i kombinovaném oboru Obecně 
právní činnost se soustřeďuje
me na všechna relevantní práv
ní odvětví od soukromého po 
veřejné právo. Po nezbytné 
právní teorii přecházíme pod
statně rychleji k  jednotlivým 
praktickým právním dovednos
tem. Na rozdíl od právnických 
fakult, kde se studenti s právní
mi disciplínami setkávají větši
nou až po dvou či třech letech, 
jdeme „na věc“ hned v prvním 
ročníku. K  tomu využíváme 
specializovanou odbornou 
učebnu – soudní síň. Tato věro
hodná replika skutečného 
soudního prostředí tvoří vý
znamnou součást výuky. Zku
šenosti z  absolvované praxe si 
studenti vyzkouší v  různých 
rolích, jako je například soud
ce, advokát, státní zástupce. 
Vyzkouší si postavení v  sou
kromoprávních sporech, roz
hodčích řízeních, ale také v ob
lasti trestního práva.

Na našich webových strán
kách lze nalézt doporučující 
stanoviska České advokátní ko
mory, Úřadu práce ČR a mno
ha dalších institucí. Unikátní 

součástí našeho programu je 
také sekundární zaměření na 
ekonomické předměty. Ty tvoří 
přibližně 30 % studia a bez pro 
koncepci programu nepotřeb
ných předmětů, například ma
tematických, přecházejí rovnou 
k předmětům z podnikové eko
nomiky, marketingu, manage
mentu, financí, účetnictví nebo 
daní. Studenti tohoto našeho 
oboru se velmi často umisťují 
na čelních příčkách v  soutěži 
fiktivních firem. Zároveň jsou 
ve studijním programu nyní no
vě akreditované moderní před
měty, jako je finanční gramot
nost, projektový management, 
dotační management nebo tře
ba předmět Mediální práce 
a fakenews. Pro zájemce je také 
připraven předmět o terorismu, 
psaní všemi deseti prsty nebo 
třeba tělesná výchova. Studium 
v denní formě je zdarma.

n PRIGO ale není jen vyšší 
odborná škola…

VOŠ PRIGO patří mezi vů
bec největší vyšší odborné ško
ly u nás a studuje na ní přibliž
ně 500 studentů. Je také speci
fická svým zaměřením na větší 
skupinu oborů, u kterých hledá 
vzájemné synergie. Jak již bylo 
řečeno, soustřeďuje se na obor 
zdravotnický, pedagogický, ale 
také na obory humanitní. 
A právě v oblasti humanitní je 
spolu s  partnery garantem vý
voje v  této oblasti. S  dalšími 
čtyřmi školami napříč jednotli
vými obory řeší rozsáhlý pro
jekt Evropské unie determinují
cí vývoj vyššího odborného 
vzdělávání. PRIGO jako takové 
pak zahrnuje školy na všech 
stupních vzdělávací soustavy, 
počínaje předškolní výchovou 
a vysokou školou nebo univer
zitou třetího věku konče. Půso
bí převážně v  Moravskoslez
ském kraji, ale nejen tam.

n Takže k  vám nastoupí 
holčička nebo chlapeček ve 
dvou letech a odejde jako vy-
sokoškolák?

Ano, přejeme si, aby u  nás 
strávili co nejvíce času. Výjim
kou pak nebude ani čtvrtstoletí 
ve školách PRIGO. A  když se 
podívám na naši univerzitu tře
tího věku a  setrvalý zájem ba
biček a  dědečků, tak můžeme 
hovořit o  mnohem delším ob
dobí. Proto máme schválený 
unikátní přístup a  koncepci 
v  rámci PriorityGO přístupu, 
který může provázet naše žáky 
a studenty od předškolního ob
dobí přes naši základní školu, 
gymnázium nebo obchodní 
akademii až po případné stu
dium na naší vyšší odborné 
škole nebo vysoké škole. 
 Synergie škol PRIGO se pak 
odráží na mnoha společných 
akcích. Zmínit lze nedávno ko
naný, již tradiční ples v ostrav
ském hotelu Imperial. Příjemná 
je také PRIGO šipkařská liga, 
ve které se setkávají i  tak roz
dílné věkové kategorie jako 
předškoláci nebo vysokoškolá
ci či studenti naší vyšší odbor
né školy. A rozhodně není pra
vidlem, že ti nejstarší vyhráva
jí. Právě naopak.

Diplomovaná dětská sestra v Ostravě i v Havířově:
VOŠ PRIGO otevírá od září nový obor

Náš absolvent se 
o práci v oboru 
určitě obávat 
nemusí a z nabídek 
zaměstnavatelů si 
může vybírat

Aspiracím 
studentů 
v případném 
zahraničním 
angažmá v žádném 
případě nebráníme

Stranu připravil 
Jiří Tichý

Ředitel VOŠ PRIGO – Ing. Rudolf Macek, Ph.D.
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Partnerem stránky je
www.prigo.cz


