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Místopředsedy Strategické 
rady PRIGO – JUDr. Pavla PET-
RA, Ph.D., LL.M., jsme se ze-
ptali na specifi ka přístupů k pro-
jektovému vyučování zejména 
na Vyšší odborné škole PRIGO.

■ Školy skupiny PRIGO se 
dostaly do povědomí veřej-
nosti nejen svojí atraktivní 
nabídkou oborů, ale také po-
užitím moderních didaktic-
kých metod rozvíjející kritic-
ké myšlení nebo občanské 
kompetence. Zároveň podpo-
rujete u svých studentů extra-
kurikulární aktivity a mento-
ring…

Ano. Všemi uvedenými akti-
vitami, které vycházejí z naše-
ho vlastního vzdělávacího pří-
stupu PriorityGO, se snažíme 
reagovat na aktuální palčivé 
problémy českého vzdělávací-
ho systému. Naše skupina zahr-
nuje školy na všech stupních 
vzdělávací soustavy, tedy od 
mateřských škol až po vysoké 
školy. Velmi zajímavé obory 
nabízíme, mimo jiné, na VOŠ 
PRIGO. Právě vyšší odborné 
školy považujeme za důležitý 
článek vzdělávací soustavy, 
který zajišťuje pro trh práce vy-
soce kvali� kované odborníky 
s dostatečnou praxí, kterou zís-
kávají již v průběhu studia. Dí-
ky kvalitní praktické výuce, 
mimoškolním aktivitám a men-
toringu jsou schopni pracovat 
v  týmu, efektivně komuniko-
vat, jsou asertivní, ale mají úctu 
ke kolegům i k autoritám. Mají 
také všeobecný přehled a  ne-
mají problém vše realizovat 
s partnery ze zahraničí.

■ Jaké obory tedy vaše vyš-
ší odborná škola nabízí?

V  současnosti nabízíme 

vzdělání v oborech Předškolní 
a  mimoškolní pedagogika 
a  Obecně právní činnost. Od 
září tohoto školního roku však 
naši nabídku rozšiřujeme 
o  obor Diplomovaná dětská 
sestra. Přijímáme tak ke studiu 
uchazeče s humanitním, peda-
gogickým i přírodovědným za-
měřením.

■ Čím se výuka na VOŠ 
PRIGO odlišuje od výuky na 
jiných podobných školách?

Jsou to zejména vyučující 
a výukové metody, které použí-
vají. Na VOŠ PRIGO vyučují 
přední odborníci z praxe, kteří 
často působí ve vysokých ma-
nažerských pozicích v  prestiž-
ních soukromých � rmách, ale 
i ve veřejném sektoru. Jedná se 
dále o advokáty, soudce, účetní, 
učitele, psychology nebo uměl-
ce. V novém oboru Diplomova-
ná dětská sestra pak budou po-
chopitelně vyučovat lékaři, 
zdravotní sestry, biochemici 
a farmakologové a další odbor-
níci z oblasti zdravotnictví. Na-
še metody výuky zahrnují pro-
jektové vyučování, simulační 
hry, používáme k výuce mobil-
ní telefony i sociální sítě.

■ Co si můžeme představit 
pod pojmem projektové vy-
učování?

Základem projektového vy-
učování je spolupráce studentů 
v menších skupinkách na urči-
tém tematicky zaměřeném pro-
jektu. Takovým projektem mů-
že být realizace soudního pro-
cesu, stejně jako příprava 
zimních Olympijských her pro 
děti z  mateřské školy. Nároč-
nost projektů se přirozeně po-
stupně během studia zvyšuje. 
Také pravidelně pořádáme pro-

jektové dny, tedy dny, které 
jsou celé zaměřené na určité 
téma, a  kdy neprobíhá stan-
dardní výuka ve třídách, ale ve 
všech prostorách školy. Takto 
jsme nedávno realizovali na-
příklad Den Země.

■ Vaši studenti skuteč-
ně během vyučování ins-
cenují soudní procesy?

Ano, za tímto účelem 
jsme v  prostorách naší 
školy vybudovali speciální 
učebnu – soudní síň, která 
má všechny parametry re-
álné soudní síně, vlastní 
vchod pro soudce, a pro za-
traktivnění výuky i  pro 
české soudnictví typické 
taláry a netypické kladívko. 
Soudní procesy však nejsou 
jedinými projekty našich stu-
dentů. Na oboru Obecně 
právní činnost studen-
ti  � ktivně odha-
lují nekalé 
obchodní 
prakti-
ky, da-
ňové 
nebo 
do-
tační 

podvody, rozvádějí manželství 
a  vypořádávají majetek. Vše 
pak prezentují nikoliv prostřed-
nictvím běžných snímků na 
monitoru, ale například pomo-
cí videí, která si sami natočí.

■ A jak to vypadá s projek-
tovými aktivitami na oboru 

Předškolní a mimoškolní pe-
dagogika?

Díky tomu, že do naší skupi-

ny patří také mateřské, základ-
ní a  střední školy, mají naši 
studenti možnost připravovat 
a realizovat projekty přímo pro 
ně. Vznikly tak již zmíněné 
Olympijské hry pro naše nej-
menší, které jsme dokonce rea-
lizovali i  na našich partner-

ských školách v  zahraničí, ale 
také například projekt Klima 
ve třídě, který naši studenti při-
pravili pro své spolužáky na 
středních školách. Pro děti 
z mateřských a základních škol 
jsme také hráli loutkové diva-
dlo s  loutkami, které studenti 
sami vyráběli. Podobných akti-
vit je skutečně celá řada a často 
souvisí s hudební nebo drama-
tickou výchovou, ale také s vý-
ukou psychologických předmě-
tů.

■ Zmiňoval jste spolupráci 
se zahraničím a  jazykové 
kompetence vašich studentů?

Ano, internacionalizace je 
pro nás velmi důležitým téma-
tem. VOŠ PRIGO navázala 
spolupráci s  mnoha školami 
v zahraničí, včetně USA nebo 

Francie. Díky projek-
tům, ve kterých 

jsme zapoje-
ni, mo-

hou 
naši 
stu-

denti absolvovat nejen studijní 
pobyty v zahraničí, ale zejmé-
na pracovní stáže v  zahraničí. 
V  tomto ohledu máme nejvý-
znamnější partnery v  soused-
ním Německu, kam naši stu-
denti na stáže pravidelně vyjíž-
dějí.

■ Jaké rozvojové plány má 
VOŠ PRIGO do budoucna?

Jak jsem uvedl, v tomto škol-
ním roce otevíráme obor Di-
plomovaná dětská sestra, k  je-
hož studiu je možné si již nyní 
podat přihlášku. Jedná se 
o  obor velice žádaný s  vyso-
kým uplatněním v  praxi. 
I v tomto oboru chceme pokra-
čovat v  nastartovaných tren-
dech moderního projektového 
vyučování a zároveň jej materi-
álně zajistíme na nadstandard-
ní úrovni tak, aby naši studenti 
měli možnost pracovat se špič-
kovým vybavením přímo v bu-
dově školy. Praktická výuka 
a  odborné praxe pak budou 
probíhat v  partnerských ne-
mocnicích pod vedením zkuše-
ných vrchních sester.

■ Pokud budou chtít vaši 
absolventi pokračovat ve stu-
diu na vysoké škole, jak jsou 
na další studium připraveni?

Vyšší odborné vzdělání je už 
ze své podstaty studium orien-
tované na praxi. I  přesto jsou 
ale naši absolventi na další stu-
dium připraveni velice dobře. 
Do studijních plánů zařazuje-
me několik předmětů, které se 
běžně vyučují na vysokých 
školách, ale co je podstatné  – 
do naší skupiny patří také vy-
soká škola, se kterou úzce spo-
lupracujeme, a  tak se způsob 
vzdělávání na VOŠ PRIGO 
blíží spíše tomu vysokoškol-
skému než středoškolskému, 
jak je to obvyklé na školách, 
které v  názvu nesou „střední 
a  vyšší odborná“. Zároveň je 
díky této spolupráci zajištěna 
vysoká míra prostupnosti a ab-
solventi VOŠ PRIGO mohou 
po složení přijímací zkoušky 
na naši vysokou školu zvlád-
nout studium i za dva roky.

■ Je možné se stále na vaší 
vyšší odbornou školu přihlá-
sit?

Ano, u většiny našich oborů 
zatím přijímací řízení nepro-
běhlo a uchazeči o studium ma-
jí pořád možnost se ke studiu 
přihlásit. Bližší informace lze 
zjistit na našich webových 
stránkách.

Moderní projektové vyučování
ve školách PRIGO
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Místopředseda Strategické rady PRIGO – JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
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