
Shrnutí závěrů jednání 
PROGRAMOVÉ RADY PRIGO ze dne 10. února 2023

Dne 10. února 2023 proběhlo první zasedání programové rady, jejímž úkolem je dohlížet nad hodnotovým ukotvením škol PRIGO. 
Členové se shodli na důležitosti formulace vlastních principů PriorityGO, na kterých jsou školy postavené. K samotným deseti princi-
pům PriorityGO neměli podstatnějších výhrad a členové je validovali jako dobře a vyváženě postavené. Podle mínění většiny členů 
se totiž na mnoha veřejných i soukromých školách často rezignuje na dodržování základních hodnot a právě uvedené principy se je 
snaží naplňovat.

Paní poslankyně Pavla Golasowská uvedla potřebu rozvíjet u studentů nejen inteligenční kvocient, ale také ten emoční, který je 
důležitý v soukromé i pracovní sféře. Náměstek ministra školství Jaroslav Miller otevřel otázku celoživotního vzdělávání, které bude 
podle jeho názoru velkým tématem blízké budoucnosti. Náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák a pan děkan ostravské 
diecéze Libor Botek se shodli na důležitosti zaměření se nejen na vzdělávání ale i výchovu a stanovení vnitřních základních hodnot 
v rodině. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo a předseda Strategické rady PRIGO Igor Kotlán se zamýšleli 
nad skutečností, že cesta propsání principů PriorityGO do praxe bude dlouhá a nutně závisí na přístupu jednotlivých pedagogů. 
Místopředsedkyně Strategické rady PRIGO paní Zuzana Machová rozvíjela myšlenku, že na školách by se neměla opomíjet, kromě 
rozvoje znalostního a kompetenčního rámce, také otázka individuální osobnosti člověka a jeho vlastních hodnot. Garantka uplatňo-
vání principů PriorityGO ve skupině PRIGO Zdeňka Maralíková prezentovala fotografi ckou i obrazovou dokumentaci k proběhlým 
akcím v PRIGO školách.

Závěr jednání se věnoval připravovaným 30-ti letým oslavám založení první školy ze skupiny PRIGO, které se uskuteční 16. června 
2023 na Zámku Hnojník. První místopředseda Strategické rady PRIGO Pavel Petr informoval o průběhu rekonstrukčních prací na hnoj-
nickém zámku a harmonogramu jeho otevření pro potřeby PRIGO škol. Po ukončení zasedání se někteří členové přesunuli do Hotelu 
Imperial Ostrava, kde proběhl reprezentační ples PRIGO. Hosté se mohli účastnit charitativní sbírky na pomoc Verunce Slovákové. 
Malá bojovnice se narodila s rozštěpem páteře a hydrocefalem a přátelům škol PRIGO se podařilo za jeden večer vybrat 38 004 Kč.
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