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Skupina škol PRIGO nabízí 
vzdělávání na všech stupních 
vzdělávací soustavy od před-
školního až po vysokoškolské. 
Nejen o tom, jaké jsou možnosti 
studia na školách PRIGO v sek-
toru terciárního vzdělávání, 
 hovoří rektorka Vysoké školy 
PRIGO doc. Zuzana Machová.

n Jaké možnosti PRIGO 
nabízí absolventům středních 
škol?

Absolventi středních škol, 
zejména gymnázií, u  nás mo-
hou ve studiu pokračovat na 
Vysoké škole PRIGO v  někte-
rém z  jejích bakalářských 
a později také navazujících ma-
gisterských programů. Na co se 
ale často zapomíná, je skuteč-
nost, že terciární vzdělávání 
nenabízejí pouze vysoké školy, 
ale také vyšší odborné školy, 
čímž samozřejmě směřuji k to-
mu, že i tato možnost studia ve 
skupině PRIGO existuje.

n Jak se tedy od sebe liší 
vzdělávání na vyšších odbor-
ných a vysokých školách? Ko-
mu je určeno?

Podle mezinárodní klasifika-
ce vzdělávání jsou vzdělávací 
programy vyšších odborných 
škol a bakalářské studijní pro-
gramy vysokých škol na stejné 
úrovni. Rozdíly zde samozřej-
mě existují, a  to poměrně vý-
razné, ale určitě ne v  kvalitě 
studia. Vyšší odborné školy na-
bízejí profesní terciární vzdělá-
vání, což znamená, že je celé 
studium primárně zaměřeno na 
odbornou praxi studentů. Ti se 
pak prostřednictvím praxe učí 
a také se ve výuce setkávají ze-
jména s odborníky z praxe. Po 
úspěšném ukončení studia se 
předpokládá, že do praxe na-
stoupí, a  není žádnou výjim-
kou, že si je již v průběhu od-
borné praxe zaměstnavatel vy-
hlédne a okamžitě po skončení 
studia zaměstná.

Vysoké školy dnes mají mož-
nost nabízet akademicky nebo 
profesně zaměřené bakalářské 
programy, ale objem praxe není 
ani u  bakalářských programů 
profesního zaměření zdaleka 
tak velký, jako je tomu u  vyš-
ších odborných škol. Studium 
na vysoké škole je ze své pod-
staty vždy studiem akademic-
kým, zaměřeným více na teore-
tická a  metodologická výcho-
diska daného oboru. Ve výuce 
se studenti jen zřídka setkávají 
s  odborníky z  praxe, ale na 
druhou stranu je akademičtí 
pracovníci, kteří jsou zároveň 
vědecko-výzkumnými pracov-
níky, mohou zapojit do vý-
zkumných aktivit a  projektů. 
Bakalářské studium je také zá-
kladním předpokladem pro 
další, navazující magisterské 
studium.

Vyšší odborné školy lze pro-
to doporučit zejména těm ucha-
zečům o studium, kteří se chtě-
jí učit praxí a setkávat se s od-
borníky z  praxe, zatímco 
studium na vysokých školách je 
určeno těm, kteří se chtějí po-
nořit do hloubky teoretického 
základu vybraného oboru 
a  později ve studiu ještě dále 
pokračovat.

n Student zvolí vyšší od-
bornou školu a později se roz-
hodne, že by chtěl ve studiu 
dále pokračovat. Je to mož-
né?

Možné to určitě je, stává se 
to a PRIGO se snaží těmto stu-
dentům maximálně pomoci, 
což lze právě díky úzké spolu-
práci mezi vysokou školou 
a  vyššími odbornými školami. 
Na jednu stranu platí, že pro 
navazující magisterské studium 
na vysoké škole je základním 
předpokladem dokončené ba-
kalářské studium, na druhou 
stranu právě díky tomu, že stu-
dium na vyšších odborných 
školách a  v  bakalářských pro-
gramech vysokých škol je na 
stejné úrovni, je možné absol-
ventům vyšších odborných škol 
při jejich dalším studiu na vy-
soké škole uznat některé před-
měty, nebo dokonce celé části 
studia. Díky tomu mohou ab-
solventi vyšších odborných 
škol získat titul bakalář na vy-
soké škole už během jednoho 
nebo dvou let a poté pokračovat 
v  navazujícím magisterském 
studiu. Na jednu stranu se to 
může zdát jako zbytečně 
náročná a zdlouhavá ces-
ta. Je ale pravda, že zku-
šenosti z praxe na vyšší 
odborné škole společ-
ně s  dalším vysoko-
školským studiem 
tvoří velice kvalitní 
předpoklad pro 
skvělé uplatnění ab-
solventa na trhu 
práce a zároveň mu 
dávají dost prostoru 
pro to, aby si ujas-
nil, co od života 
očekává a  jaká je 
pro něj ta správná 
cesta. Navíc lze 
jednotlivá studia 
vhodně kombino-
vat, například si 
zvýšit kvalifikaci 
v oblasti předškol-
ní pedagogiky 
dalším studiem 
v  oboru sociální 
práce a podobně.

n Jaké obory 
na vašich ško-
lách v  terciár-
ním vzdělávání 
nabízíte?

Na Vysoké 
škole  PRIGO 
nabízíme studi-
um v  bakalář-
ských studijních 
programech 
Hospodářská po-
litika a  správa 
a Sociální politi-
ka a sociální prá-
ce, v  navazují-
cím magister-
ském studiu je 
to opět Hospo-
dářská politika 
a  správa, jejíž 
absolventi zís-
kávají titul in-
ženýr. Všechny 
programy nabí-
zíme v  pre-
zenční i  kombi-
nované formě 
a  lze je studovat 
v českém nebo ang-
lickém jazyce. Studi-
um v  angličtině doporu-
čujeme nejen zahraničním, 
ale i  českým studentům, kteří 
se chtějí v angličtině zdokona-
lovat. Zejména těm, kteří uva-
žují o dalším studiu v zahrani-
čí. Naši nabídku pak doplňují 
programy celoživotního vzdě-

lávání. Jedná se například 
o  profesní manažerská studia, 
jejichž absolventům je přiznán 
titul MBA, LL.M. a jiné.

Pokud jde 
o  vyšší od-
bornou 
školu, je 
situace 
trochu 

složitější, ale v  tom nejlepším 
slova smyslu. Vyšší odborné 
školy jsou školami, které jsou 
ze všech typů škol schopné pa-

trně nejpružněji reago-
vat na změny na trhu 

práce a  na poptáv-
ku po vzděláva-
cích programech. 
O  to se snaží 
i  vyšší odborné 

školy PRIGO 
a  naše nabíd-
ka studia je 
tak velice 
široká a po-
krývá hu-
manitní 
i  přírodo-
vědné obo-
ry. V huma-
nitní oblasti 

nabízíme 
zejména 

 obory Předškolní a mimoškol-
ní pedagogika, Sociální práce 
nebo Obecně právní činnost. 
V té přírodovědné se zaměřuje-
me na zdravotnické obory, jako 
jsou Diplomovaná všeobecná 
sestra, Diplomovaná dětská 
sestra nebo náš nejnovější obor 
Veterinářství. Důležité je také 
zmínit, že většina z našich obo-
rů připravuje absolventy na vý-
kon tzv. regulovaných povolá-
ní, takže studiem na našich 
školách získávají absolventi 
zákonem stanovenou kvalifika-
ci pro výkon takových povolá-
ní, jako jsou učitelka v mateř-
ské škole, zdravotní sestra nebo 
sociální pracovník.

n Mluvila jste o  studen-
tech, kteří uvažují o  tom, že 
by další studium absolvovali 
v  zahraničí. Věnujete se ně-
jak specificky tomuto okruhu 
studentů?

Díky tomu, jak mají naše 
školy rozvinuté meziná-
rodní aktivity a jak je pro 
nás budoucí uplatnění 
našich absolventů nejen 
v České republice, ale 

i  mimo ni důležité, 
věnujeme se těmto 
záležitostem na 
všech PRIGO ško-
lách. Už naše ma-
teřská škola je 
bilingvní (dvoj-
jazyčná). Inten-
zivněji se ale 
přípravě na za-
hraniční studia 
věnujeme na 
středních ško-
lách a na vyso-
ké škole. Stu-
denti gymnázií 
 PRIGO mají 
možnost zapo-
jit se do IB Di-
ploma Pro-
gramme, mo-
hou tedy 
získat mezi-
národní matu-
ritu, která jim 
otevírá dveře 
na nejprestiž-

nější světové 
univerzity. Po-
kud je to pro ně 
příliš brzy, mo-
hou se přihlásit 
k  bakalářskému 
studiu na Vysoké 

škole PRIGO, kde 
IB maturitu také 
uznáváme, a  para-
lelně s bakalářským 
studiem v kterémko-
liv programu se za-
pojit do programu 
celoživotního vzdělá-
vání Competencies 
for Master’s  Degree, 
kde studenty připra-
vujeme na navazující 
magisterské studium 
v  zahraničí. V  rámci 
tohoto volitelného pro-
gramu studenty vede-

me k mimoškolním akti-
vitám, které mohou být pro 

přijetí na prestižní zahranič-
ní univerzity klíčové, umož-

níme jim tyto školy navštívit 
nebo se setkat s jejich studenty 
a  absolventy. Standardem je 
pak zapojení našich škol do 
programu, v  jehož rámci mo-
hou studenti vycestovat nejen 
za účelem studia v  zahraničí, 
ale také absolvovat zahraniční 

pracovní stáže, což se týká ze-
jména Vyšší odborné školy 
 PRIGO.

n Školy PRIGO jsou nejen 
v Ostravě. Kde všude mohou 
zájemci o  studium na Vyšší 
odborné škole a Vysoké škole 
PRIGO studovat?

Vyšší odborné školy máme 
v  Ostravě, Olomouci, Novém 
Jičíně, Bruntále a  v  Havířově, 
kde najdeme také vysokou ško-
lu. Snažíme se tak reagovat na 
poptávku po vzdělávání a v ka-
ždém z těchto měst nabízet ta-
kové obory, o  které je v  dané 
lokalitě největší zájem. Existují 
však také obory, o které je zá-
jem všude, a k nim patří zejmé-
na Předškolní a  mimoškolní 
pedagogika. Od nového školní-
ho roku tak budeme tento obor 
nabízet ve všech uvedených 
městech.

n Jak probíhá přijímací ří-
zení? Liší se nějak od ostat-
ních škol?

Přijímací řízení na vyšší od-
bornou i vysokou školu zahrnu-
je motivační pohovor. Je to vel-
mi důležitá součást přijímacího 
řízení, kdy se snažíme uchaze-
če alespoň trochu poznat, ne-
cháváme jej, aby poznal nás, 
zjišťujeme vzájemně svá očeká-
vání. Zároveň v rámci přijíma-
cího řízení zohledňujeme 
 předchozí úspěchy uchazeče ve 
studiu nebo mimoškolních ak-
tivitách, ke kterým studenty 
motivujeme. Přijímací řízení 
na vyšší školy PRIGO není ni-
kdy jen o  testu, ať už znalost-
ním, nebo testu studijních 
předpokladů, ale je to komplex 
posouzení různých záležitostí, 
tak abychom si byli jisti, že 
když uchazeče přijmeme, bude 
jeho studium mít smysl a bude 
úspěšné. Může to znít tak, že je 
přijímací řízení náročné, ale 
opak je pravdou. Z naší zkuše-
nosti víme, že uchazeči tento 
náš osobní přístup velmi oce-
ňují a  pomáhá jim nalézt ve 
vzdělávání správnou cestu.

n PRIGO je skupina sou-
kromých škol. Jak je to se 
školným?

V prezenční formě bude stu-
dium na Vysoké škole PRIGO 
nově zdarma. Souvisí to také 
s tím, že na rozdíl od jiných vy-
sokých škol jsme se rozhodli 
neupouštět od přijímacích 
zkoušek a že stojíme o studen-
ty, kteří mají o studium oprav-
du zájem a u přijímacího řízení 
ho projeví. Zároveň však chce-
me, aby studium u nás bylo do-
stupné pro všechny. V  kombi-
nované formě pak studentům 
nabízíme systém různých slev 
a stipendií, takže i v kombino-
vané formě je studium stále do-
stupné. Na Vyšší odborné škole 
PRIGO je prezenční studium 
v  některých oborech rovněž 
zdarma a tam, kde zdarma ne-
ní, se školné pohybuje řádově 
v tisícikorunách ročně.

n Je ještě možné se ke stu-
diu na příští rok přihlásit?

Ano, kapacita všech oborů je 
sice omezená, ale nyní se lze 
ještě přihlásit ke studiu na 
všech školách a ve všech obo-
rech, a to až do konce letošního 
února.

REKTORKA VYSOKÉ ŠKOLY PRIGO ZUZANA MACHOVÁ:

PRIGO je škola pro život, jaký bude

Stranu připravil 
Rudolf NovotnýRektorka Vysoké školy PRIGO doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
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