
 

 

 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Karmelitská 529/5 Malá Strana 118 12 Praha 1  

 
    Praha, září 2021 

                   Č.j. MSMT-17424/2021-6 
    Příloha 

 
R o z h o d n u t í 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost Vyšší odborné školy                  
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 
1002/42, Mariánské Hory, 700 30 Ostrava, č.j. MSMT-17424/2021-1 ze dne 15. června 2021 
o  akreditaci vzdělávacího programu na základě § 104 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a  

uděluje akreditaci  
s platností od 1. září 2022 do 31. srpna 2028 

 
vzdělávacímu programu:   26-47-N/26 Kybernetická bezpečnost 
 
obor vzdělání:                      26-47-N/.. Informační technologie 
 
forma vzdělávání:                denní 
 
pro Vyšší odbornou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., 
se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 700 30 Ostrava. 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst.1 správního řádu prostřednictvím 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozklad k ministrovi školství, mládeže 
a tělovýchovy, a to do patnácti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.  
 

„otisk úředního razítka“ 
 

    Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.   
    ředitel odboru středního, vyššího odborného 
    a dalšího vzdělávání 
 
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., se 
sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 700 30 Ostrava 

Ing. Bc. Petr 
Bannert 
Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. Bc. Petr 
Bannert Ph.D. 
Datum: 2021.09.13 
12:14:12 +02'00'



 

 

 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Karmelitská 529/5 Malá Strana 118 12 Praha 1  

 
    Praha, září 2021 

                   Č.j. MSMT-17425/2021-6 
    Příloha 

 
R o z h o d n u t í 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost Vyšší odborné školy                  
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 
1002/42, Mariánské Hory, 700 30 Ostrava, č.j. MSMT-17425/2021-1 ze dne 18. června 2021 
o  akreditaci vzdělávacího programu na základě § 104 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a  

uděluje akreditaci  
s platností od 1. září 2022 do 31. srpna 2028 

 
vzdělávacímu programu:   26-47-N/26 Kybernetická bezpečnost 
 
obor vzdělání:                      26-47-N/.. Informační technologie 
 
forma vzdělávání:                kombinovaná  
 
pro Vyšší odbornou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., 
se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 700 30 Ostrava. 
 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst.1 správního řádu prostřednictvím 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozklad k ministrovi školství, mládeže 
a tělovýchovy, a to do patnácti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.  
 

„otisk úředního razítka“ 
 

    Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.   
    ředitel odboru středního, vyššího odborného 
    a dalšího vzdělávání 
 
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., se 
sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 700 30 Ostrava 

Ing. Bc. Petr 
Bannert 
Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. Bc. Petr 
Bannert Ph.D. 
Datum: 2021.09.13 
12:08:16 +02'00'
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