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Pro školní rok 2020/2021 jsme pro Vás připravili nové obory

OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA 
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA • VETERINÁŘSTVÍ



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 v oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika. Otevřeli jsme také perspektivní a žádaný 
obor Diplomovaná dětská sestra. Od školního roku 
2020/2021 plánujeme pro vás otevřít nové obory: 
Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství.

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 oborů 
Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná 
sestra vykonávají praxi ve zdravotnických zařízeních. 
Studenti oboru Veterinářství budou vykonávat praxi ve 
veterinárních ordinacích.

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. Součástí VOŠ 

PRIGO je také jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky. 

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 v Ostravě

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  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
„… S ohledem na demografi cký vývoj a ve vztahu 
k predikci trhu práce zcela jistě dojde ještě k vyšší potřebě 
personálu ve zdravotnictví a v sociálních službách. S při-
hlédnutím k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že volná 
pracovní místa pro všeobecné sestry evidujeme na Krajské 
pobočce ÚP ČR v Ostravě často, žádost k dalšímu řízení 
doporučujeme.“

Úřad práce v Ostravě

„... Obecně je poptávka po nelékařských zdravotnických 
povoláních trvalá... V případě všeobecných sester lze 
jejich nedostatek označit za kritický. Nedávná změna 
legislativy, která nově umožňuje vzdělávání sester ve 
vzdělávacím programu poskytovaném vyššími odbornými 
školami, byla uskutečněna na základě spolupráce 
profesních organizací a jedním z jejich cílů je zvýšit počet 
sester, snížit jejich věkovou hranici a umožnit všeobecným 
sestrám rychlejší zapojení do praxe.“

Krajská hospodářská komora v Ostravě

OBOR  VETERINÁŘSTVÍ
„… Podporujeme obory, které vzdělávají absolventy ... 
s vysokou společenskou potřebností. Obor má přesah i do 
dalších odvětví ... případně vidíme i možnost uplatnění 
v rámci vlastní podnikatelské činnosti.“

Krajská hospodářská komora v Ostravě

„... Obsahově i rozsahem, jak teoretické, tak praktické 
části, učební plán dostatečně připraví absolventa tohoto 
studia (veterinářství) pro praxi. A to i vzhledem ke 
skutečnosti, že na trhu práce asistenti veterinárního lékaře, 
veterinární technici i poradci v oblasti výživy malých zvířat 
chybí..“

MVDr. Jana Mertová
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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).

ŠKOLNÉ
Denní studium po celou dobu studia ZDARMA

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

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, 
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.

ŠKOLNÉ

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

Kombinované studium 
V Ostravě školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 
1 490 Kč (platba 12 měsíců).

V Bruntále školné činí ročně 19 900 Kč, nebo měsíčně 
1 990 Kč (platba 12 měsíců).

V Novém Jičíně školné činí ročně 19 900 Kč, nebo 
měsíčně 1 990 Kč (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). 

Pozn. Studium nabízíme v Ostravě nebo v Havířově dle 
volby studenta. Školné je v obou místech konání stejné.
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OBOR  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
Vzdělávání lékařů a nelékařského zdravotnického 
personálu je úzce propojeno. Naším primárním cílem je 
připravit absolventy k samostatnému poskytování celostně 
zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech 
typech zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální 
a komunitní péče. Naši absolventi se budou ve spolupráci 
s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, 
rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.

Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených 
a kvalifi kovaných lékařů s dlouhodobou praxí v oboru 
péče o dětské pacienty. Absolvent bude splňovat kritéria 
zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, a tato 

skutečnost byla pro naší školu validována Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Bližší informace o možnosti a případ-
ných termínech přihlášení ke studiu naleznete na našich 
webových stránkách.

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). 

Pozn. Studium nabízíme v Ostravě nebo v Havířově dle 
volby studenta. Školné je v obou místech konání stejné.

OBOR  VETERINÁŘSTVÍ
Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních asistentů 
je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit 
absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata 
a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve 
všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních 
klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních 
zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchran-
ných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických 
zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro 
práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou 
práci v oboru veterinářství. Naši absolventi se budou ve 
spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, dia-
gnostické, terapeutické a neodkladné péči. Výuka studentů 
bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifi kova-
ných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru 
veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři 
působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních or-
dinacích. Absolvent bude vykonávat regulované povolání 
a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. 
Bližší informace o možnosti a případných termínech přihlá-
šení ke studiu naleznete na našich webových stránkách.

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). 

Pozn. Studium nabízíme v Ostravě nebo v Havířově dle 
volby studenta. Školné je v obou místech konání stejné.
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POKRAČOVÁNÍ STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE
Po absolvování studia na VOŠ PRIGO a získání 
potřebné kvalifi kace, nabízíme u většiny oborů možnost 
pokračování studia na partnerské vysoké škole v Havířově 
s nástupem přímo do 2. ročníku (více na www.vs-prigo.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.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHNOU DNE 25. DUBNA 2020 OD 10 DO 12 HODIN.

PRAXE
Praxe a odbornost je hlavním mottem Vyšší odborné 
školy PRIGO v Ostravě. Studenti se s ní výrazně setká-
vají v samotné výuce, ale zejména u smluvních partnerů. 
Oproti často příliš teoretickému vysokoškolskému 
vzdělávání je tak absolvent ihned od prvního okamžiku 
schopen plnohodnotně vykonávat svoji profesi podle 
vystudovaného oboru. Vyučující na VOŠ PRIGO jsou 
především odborníci, kteří úspěšně vykonávají své pro-
fese a předávání zkušeností při výuce berou spíše jako 

poslání a výzvu, a nikoliv jako svůj hlavní zdroj příjmů. 
Celé vyšší odborné studium je přizpůsobeno nejmo-
dernějším požadavkům praxe na osobnostní charakte-
ristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, 
připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný 
stupeň jazykové vybavenosti. Z důvodu rozsahu praxe 
je absolvent schopen se rychle zorientovat a zapracovat 
na nové pracovní pozici.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z dané 
problematiky a motivační pohovor. Motivační pohovor 
zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, dů-
vodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně 
studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení 

potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu 
práce. U studentů s prospěchem na střední škole do 
průměru 1,9 je rámcový znalostní test prominut. Bližší 
informace k podmínkám přijímacího řízení naleznete na 
webových stránkách školy.
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ERASMUS+
VOŠ PRIGO patří mezi pouze několik vyšších odbor-
ných škol, které získaly Listinu programu Erasmus pro 
vysokoškolské vzdělávání, a tudíž umožňuje studentům 
i pedagogům vysokoškolské studijní pobyty nebo stáže 
ve fi rmách v zahraničí. Jedná se o vzdělávací program 
Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje 
spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v od-
borné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformál-
ního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního 
učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si 
klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifi kací a do-
vedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou 
určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem 
studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnos-
ti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí 
může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu 
Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, 
dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatér-
ských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout 

fi nanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, 
mládežnických organizací, podniků, místních a regionál-
ních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy 
v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání 
a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské 
schopnosti a zaměstnanost.

PROGRAM ERASMUS+

Nabízí studentům dva typy aktivit: Studijní pobyt na 
zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo 
partnerské zemi v délce 3-12 měsíců výhradně na 
základě platných meziinstitucionálních dohod mezi 
vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí. Druhým 
typem aktivity je praktická stáž v zahraničním podniku či 
organizaci v programové nebo partnerské zemi v délce 
2-12 měsíců. Studenti dostávají stipendium (příspěvek 
na cestovní a pobytové náklady) po celou dobu trvání 
studijního pobytu a praktické stáže v zahraničí.



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

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

VOLEJTE ZDARMA 800 888 989

Výuka oboru Diplomovaná dětská sestra v denní 
i kombinované formě probíhá nyní nově také v Havířově 
na ulici Vítězslava Nezvala 801/1. Výuka oboru 
Předškolní a mimoškolní pedagogika v kombinované 
formě probíhá také v Bruntále, Školní 2 a v Novém Jičíně, 
Bohuslava Martinů 1994/4. Výuka oborů Diplomovaná 
všeobecná sestra a Veterinářství v denní i kombinované 
formě bude probíhat v Ostravě a v Havířově dle volby 
studenta.

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.
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