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Vyšší odborná škola PRIGO 
rozšiřuje nabídku zdravotnic-
kých oborů. Zeptali jsme se 
místopředsedy Strategické rady 
PRIGO – JUDr. Pavla PETRA, 
Ph.D., LL.M. na studium nejen 
v nově nabízených oborech.

■ Získali jste akreditaci 
oboru Diplomovaná všeobec-
ná sestra i  přes nesouhlas 
Moravskoslezského kraje?

Ano. Potýkáme se s nepřízní 
hejtmanství našeho kraje, který 
dlouhodobě naší vyšší odborné 
škole nepřeje a  většině námi 
předložených programů dává 
negativní stanoviska, a  to přes-
tože se jedná o společensky žá-
dané profese s  velkou uplatni-
telností absolventů. Přitom sta-
noviska všech ostatních institucí 
jsou vždy doporučující.

■ Takže vaši vyšší odbor-
nou školu všechny dotčené 
orgány podporují?

Všichni ostatní našemu úsilí, 
místo házení klacků pod nohy, 
opravdu pomáhají a  naši čin-
nost nejen ve zdravotnické ob-
lasti aktivně podporují, resp. 
nám dali doporučující vyjádře-
ní. Za všechny lze zmínit Čes-
kou asociaci sester, Úřad práce 
České republiky, Hospodář-
skou komoru ČR, Ministerstvo 
zdravotnictví a většinu nemoc-
nic. Hlavním však je, že jsme 
v prosinci loňského roku získa-
li akreditaci, tedy povolení 
vzdělávat v denní i kombinova-
né formě a tento týden nám Mi-
nisterstvo školství zapsalo uve-
dený obor do školského rejstří-
ku s  účinností od 1.  9.  2020. 
Naše téměř tříleté úsilí přineslo 
konečně své ovoce.

■ Co všechno musela VOŠ 
PRIGO za toto období absol-
vovat?

Především musela vytvořit 
akreditační spis, který má pro 
denní a i kombinovanou formu 
300 stránek. Dále pak zajistit 
vyučující a  garanty jednotli-
vých předmětů. Nezbytným se 
jeví zajištění materiálního vy-
bavení včetně odborných uče-
ben. V neposlední řadě je nutné 
získat stanoviska jednotlivých 
institucí, které hodnotí potřeb-
nost na pracovním trhu, uplat-
nitelnost absolventů, ale také 
odbornou stránku a  naplnění 
přísných standardů, které jsou 
nejen ve zdravotnictví nezbyt-
nou podmínkou pro vzdělává-
ní. Jsme rádi, že Ministerstvo 
zdravotnictví a  Ministerstvo 
školství vydala kladná rozhod-
nutí. Náš absolvent obdrží po 3 
letech studia titul diplomované-
ho specialisty (DiS.) v  oboru 
Všeobecná sestra a je plně kva-
lifi kován pro výkon tohoto ná-
ročného a záslužného povolání.

■ Absolvent střední zdra-
votnické školy v  podobném 
oboru není tudíž plně kvalifi -
kován?

Není. Středoškolský obor 
Praktická sestra je jen vstupen-
kou do této úžasné zdravotnic-
ké profese. Podle zákona o ne-
lékařských zdravotnických po-
voláních je plně kvalifi kován 
až ten, kdo absolvuje tříleté 
studium v daném oboru na vyš-
ší odborné škole (DiS.) nebo 
vysoké škole (Bc.) s tím, že ty-
to kvalifi kace jsou si rovny. Až 
taková absolventka nebo absol-
vent mohou vykonávat samo-
statně všechny úkony v profesi 
sestry.

■ Je studium střední zdra-
votnické školy podmínkou 
přijetí ke studiu?

Studium na naší vyšší odbor-
né škole PRIGO není vázáno 
na předchozí zdravotnické 
vzdělání. V  některých přípa-
dech může zkušenost ze střední 
školy být jistěže výhodou. Ob-
čas lze najít i  stinné stránky. 
Uchazečka nebo uchazeč, kteří 
jsou v  souhrnu studia střední 
a vyšší odborné školy ve studij-
ním procesu defacto minimál-
ně 7 let už bývají často demoti-
vovaní a unavení. Ke studiu na 
VOŠ PRIGO pak zveme 
zájemce se středním 
zdravotnickým vzdě-
láním, ale i  bez něj. 
Studijní programy 
jsou koncipovány 
tak, aby se ucha-
zečka nebo ucha-
zeč vše potřebné 
na naší škole nau-
čil. Nezbytnou se 
jeví také rozsáh-
lá praxe v  krat-
ších intervalech 
i praxe souvis-
lá, a to zejmé-
na v  nemoc-
ničních zaří-
zeních.

■ Naše 
společnost 
zdravotnic-
ký perso-
nál nutně 
potřebuje. 
Jak je to se 
zájmem 
o  studium 
na VOŠ 
PRIGO?

Na nedo-
statek zá-
jemců si 
opravdu ne-
můžeme 
stěžovat 
a věříme, že 
tak i my při-
spějeme 
k  saturaci 
oboru všeo-
becné nebo 
dětské sestry 
v  zařízeních, 
kde tito potřební 
a nezbytní lidé tolik 
chybí. Jsme moderní 
školou používající sou-
dobé didaktické metody, 
rozvíjející samostatnost i  kri-
tické myšlení a  přiměřeně 
i technologické prvky. Mnohdy 
konzervativní zdravotnické 
vzdělávání tak s  našim přístu-
pem k  němu dostává obrazně 
řečeno čerstvou krev. Student-
ky a studenti jsou našimi part-
nery a snažíme se je samozřej-
mě motivovat k tomu, aby svou 
profesi v budoucnu vykonávali 
co nejlépe. Samozřejmě při do-

držování nezbytných a  někdy 
náročných zdravotních stan-
dardů. Proto vůbec nechápeme 
stesky některých škol v  regio-
nu i  ze vzdálenějšího okolí na 
nedostatek uchazečů o  studi-
um. My máme kapacity pro 
nejbližší akademický rok už 
z velké části naplněné a již ny-
ní evidujeme mnoho desítek 
předběžných při-
hlášek ke 
studiu. 

V minulém roce, kdy jsme ote-
vírali obor Diplomovaná dět-
ská sestra, to bylo obdobné.

■ Takže nedostatek sester 
v budoucnu nehrozí?

Pokud budou všechny školy 
přistupovat ke vzdělávání jako 
my, tak určitě ne. V minulém 
roce jsme naplnili celou kapa-
citu v oboru Diplomovaná dět-
ská sestra v  denní i  kombino-
vané formě a podle přihlášek 

pro nejbližší školní rok to-
mu bude obdobně. Nově 
otevíraný obor Diplo-
movaná všeobecná ses-
tra je na tom úplně stej-
ně.  Prav děpodobně 
 tedy uchazeče z  po-
sledních kol přijíma-
cího řízení ani nebu-
deme moci všechny 
přijmout.

■ Je nutno absol-
vovat přijímací 

zkoušku?
Ano. VOŠ PRIGO 
se nevydala cestou 

mnoha škol, 
které se 

s  uchazečem ani nesetkají 
a přijímají všechny hlava nebo 
nehlava bez přijímacích zkou-
šek. Zvýhodňujeme studenty 
s  dobrým prospěchem, kteří 
jsou ke studiu motivováni. Stá-
vá se nám ale, že často po ab-
solvování přijímacích zkoušek 
doporučíme uchazečce nebo 
uchazeči studium jiného oboru 

u  nás, ke kterému má lepší 
předpoklady, nebo také studi-
um na jiném typu školy. Vždyť 
my chceme především spokoje-
né studenty, kteří studují to, co 
má pro ně smysl, a  hlavně je-
jichž budoucí práce bude mít 

smysl. Musím říct, že nám ta-
ké pomáhá trend významně 
se zvyšujících mezd v tom-
to zdravotnickém oboru. 
Plně kvalifi kovaná vše-
obecná nebo dětská sest-
ra se už nemusí cítit jako 
chudý příbuzný, byť sa-
mozřejmě věříme, že 
pro studenty, které při-
jmeme v  letošním ro-
ce, budou platové 
podmínky po nástu-
pu do zaměstnání 
ještě výrazně lepší.

■ V čem je studi-
um na VOŠ  PRIGO 
specifi cké?

Kromě již zmíně-
ných inovativních 
metod výuky a  kli-
entského přístupu ke 
studentům lze zmínit 
celou škálu opatření 
v rámci přístupu Prio-
rityGO, na kterém 
jsou školy PRIGO po-
stavené jako celek. Ví-
me, odkud a  kam jde-
me, jaké jsou cíle vzdě-
lávání a  jaké je třeba 
použít prostředky. Ze-
jména vše přizpůsobuje-
me době 21. století, ale 
také tomu, jací jsou naši 
studenti a studentky. Jinak 
přistupujeme k  věkově 
mladším a jinak ke student-
kám a  studentům vyššího 
věku. Každý z nich má be-
zesporu společnosti mož-
nost přinést něco jiného. 
Hlavně ale neustále pře-
mýšlíme a snažíme se pou-

čit ze všech chyb, které při 
výuce a  nácviku děláme tak, 
aby pak při praktickém výkonu 
profese nebyl ohrožen pacient.

■ Můžete vyjmenovat ně-
které z  principů přístupu 
PriorityGO?

Těch principů je celkem de-
set a není zde prostor je detail-
ně popsat. Každopádně jsou 
uvedeny na našich webových 
stránkách i v prostorách každé 
školy PRIGO. Promyšlený je 
u  nás přístup k  mentoringu, 
kde využíváme synergie všech 
našich škol. Ty navštěvují děti 

v  rámci PRIGO mateřských 
škol od 2  let věku, přes školy 
základní, gymnázia až po vyšší 
odborné školy nebo vysokou 
školu. Setkávají se u  nás stu-
denti všech generací. Naše dět-
ské sestřičky se podílejí na fun-
gování mnoha těchto školských 
zařízení a  obdobně tomu bude 
i u sester všeobecných. Přemýš-
líme hodně o prevenci i o pro-
středí kolem nás. Máme pro-
myšlenou výuku jazyků i  roz-
sáhlou možnost zahraničního 
studia a zahraničních stáží. Ja-
ko jedna z mála vyšších odbor-
ných škol jsme získali listinu 
výměnného pobytového pro-
gramu zahraničních mobilit 
ERASMUS+, kterou se obvyk-
le pyšní spíše vysoké školy.

■ O VOŠ PRIGO je hodně 
slyšet?

To doufám. Jsme největší 
vyšší odbornou školou v  tu-
zemsku, účastníme se mnoha 
projektů a  aktivně spoluovliv-
ňujeme segment vyššího od-
borného vzdělávání. Jsme čle-
nem Asociace vyšších odbor-
ných škol a  také Asociace 
zdravotnických škol České re-
publiky. Kromě oborů Diplo-
movaná všeobecná sestra a Di-
plomovaná dětská sestra nabí-
zíme i  mnoho dalších 
atraktivních programů. Zmínit 
lze přípravu na regulované po-
volání v  pedagogickém oboru 
Předškolní a mimoškolní peda-
gogika, obor Sociální práce ne-
bo Obecně právní činnost. 
V  nejbližší době očekáváme 
kladné rozhodnutí o  programu 
Veterinářství, do kterého už 
přijímáme také předběžné při-
hlášky pro nejbližší školní rok.

■ Ve kterých městech lze 
u vás studovat?

Zdravotnické obory Diplo-
movaná všeobecná sestra a Di-
plomovaná dětská sestra spolu 
s  oborem Veterinářství nabízí-
me v  perfektně vybavených 
prostorách sesterské Vysoké 
školy PRIGO v  Havířově. 
Ostatní obory lze studovat 
v moderně vybavených ostrav-
ských učebnách. Kombinova-
nou formu Předškolní a  mi-
moškolní pedagogiky lze mi-
mo Ostravy vystudovat také 
v Novém Jičíně a Bruntále. So-
ciální práci lze studovat v Olo-
mouci.

■ Je možné se ke studiu ješ-
tě přihlásit?

Ano. Prodloužili jsme ter-
mín uzávěrek přihlášek do kon-
ce března tohoto roku. Přihlásit 
se lze zatím do všech oborů, ale 
kapacity máme již téměř napl-
něné.

Vyšší odborná škola PRIGO:
Všeobecná sestra od září v Havířově

Stranu připravil
Jiří Tichý
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Místopředseda Strategické rady PRIGO  – JUDr. Pavel PETR, 
Ph.D., LL.M.
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zveme zájemce 
se středním 
zdravotnickým 
vzděláním,
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