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GRATULUJEME !!! Všichni žáci ZŠ PRIGO 
byli přijati na 8letá gymnázia z prvních míst.
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Studium na Základní škole PRIGO probíhá v přátelském a rodinném 
prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků. Na prvním 
stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají 
a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech. V prvních třech 
třídách je hodnocení pouze slovní, což vede k nestresujícímu přístupu 
k Vašim dětem. Učíme se pracovat s chybou, kterou pokládáme 
za výzvu a prostor k možnému pokroku a posunu. S rodiči je škola 
v blízkém, respektujícím a otevřeném kontaktu a formou zaheslovaných 
vstupů se rodiče pravidelně seznamují s plánovanými akcemi, aktua-
litami a fotodokumentací z třídního a školního života. Garantujeme 
malé studijní skupiny.

Rozšířená výuka jazyků 
Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi základní 
školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka někte-
rých předmětů probíhá napůl v cizím a napůl v českém jazyce (např. 
přírodopis aj.). Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení 
a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží. Každá třída je vybavena 
interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také 
k výuce dalších předmětů nebo zábavě.

Výuka angličtiny i školní družina probíhají s rodilými mluvčími, kteří 
hovoří s dětmi výhradně anglicky. Spolupracujeme také s partnerskou 
školou v americkém Kearney v Nebrasce. Výměnné pobyty probíhají 
se základní školou v polské Racibórzi a mnoha dalšími. Součástí na-
šich škol je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky zapsaná 
v rejstříku škol. Zde se jedná o vrchol certifi kace každé jazykové školy.

Nové učebny a vybavení
Součástí každé naší třídy je, kromě obvyk-
lého vybavení, vždy interaktivní tabule pro 
výuku i zábavu. Každý žák má vlastní výš-
kově nastavitelnou lavici i židli s dostatkem 
prostoru.Třídy jsou tvořeny malými studijními 
skupinami, což dává výrazný prostor k indi-
viduálnímu přístupu. 

Nově jsou ve třídách instalovány Apple TV 
a učitelé i žáci mají k dispozici notebooky 
a iPady s Apple Pencil. Posilujeme čtenář-
skou gramotnost a součástí každé třídy je 
vlastní knihovnička, kterou dle výběru na 
náklady školy doplňují samy děti. Přijďte se 
k nám podívat. Vzhledem k tomu, že výuka 
probíhá často ve Světě techniky v Ostravě, 
v muzeích nebo jiných externích edukačních 
prostorách, bude lepší když si domluvíte 
přesně schůzku na uvedených kontaktech.

PRIGO škola pro všechny generace

Den otevřených dveří 
proběhne v sobotu 

7. 1. 2023 
od 10 do 12 hodin.

 
Zápis do 1. třídy 

proběhne dne 
1. 4. 2023 

od 10 do 12 hodin.

ZDARMA 
iPady

Všichni 
žáci obdrží 
iPad pro výuku 
i domov.
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Školní kroužky
Děti mohou navštěvovat: kroužek přírodovědný, jazykový, vědecko-fyzikální, výtvarný, 
kroužek logiky a etiky, kroužek sportovních her a atletiky.

Přírodovědné, humanitní a vzdělávací programy
Dolní oblast Vítkovice U6, Zoo Ostrava, Zoo Zlín-Lešná, Hasičské muzeum Ostra-
va, Stezka v oblacích Horečky Trojanovice, Pražský hrad, hrad Starý Jičín, zámek 
Karviná, zámek Hradec nad Moravicí, hrad Bouzov, beskydské planetárium na chatě 
Švarná Hanka, Planetárium v Ostravě, Malá technická univerzita (programy Malý 
architekt, Stavitel mostu...), Valašské muzeum v přírodě (Velikonoce, Vánoce)

Programy zaměřené na zdraví dětí
Program Dětský úsměv – dentistky učí děti zubní hygieně, logopedická péče, možnost 
využití školního psychologa, CEMNAS – centrum pro práci s mimořádně nadanými

Umělecky zaměřené programy
Galerie výtvarného umění v Ostravě, galerie Plato, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo 
Antonína Dvořáka, Knihovna města Ostravy, Janáčkova fi lharmonie, Festival Mladí 
ladí jazz, interaktivní program Setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem, Muzikohrátky

Sportovní aktivity
Plavání, lyžování, bruslení na ledě, in-line bruslení, tenis, kanoistika, rafting a golf 

Projektové dny
Pouštění draků, spaní ve škole „Noc s Andersenem“, Halloween party, velikonoční 
a vánoční dílničky, dílničky ke Dni matek 

PRVNÍ TŘI MÍSTA NAŠICH TALENTOVANÝCH DĚTÍ
Základní škola PRIGO se letos loučila s některými svými absolventy prvního stupně. Školu, která vznikla právě před 
pěti lety, dokončili první žáci. A byl to odchod opravdu na úrovni. Všichni tři naši žáci, kteří se účastnili přijímacích 
zkoušek na osmiletá gymnázia, byli velmi úspěšní a umístili se na své škole vždy na 1. místě v pořadí přijatých ucha-
zečů. Moc jim gratulujeme a přejeme další úspěšné studium!!! Úspěch našich žáků je pro nás potěšující i proto, že 
se zaměřujeme také na děti, kterým bylo diagnostikováno mimořádné nadání. Podstatou a klíčovým úkolem naší zá-
kladní školy je zajistit spokojený život Vašeho dítěte a podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem školních 
a mimoškolních vzdělávacích aktivit. V případě diagnostiky určitého talentu dětí v některé z oblastí rozvíjíme jejich 
předpoklady k dalšímu studiu. Naším záměrem je zejména zajistit rozvoj schopností těchto nadaných dětí a k tomu 
využíváme vyškolených pedagogů a psychologů. Prostředkem je také individuální přístup ke každému jedinci. 

MENTORING
Na naší základní škole probíhá také BuddyGO program, což je forma cíleného mentoringu. Ten těží ze synergie 
škol PRIGO a má formu individuálního mentoringu, kde má každý žák základní školy „Buddie“ svého mentora 
- “Buddyho“, partnera a rádce z řad vybraného studenta nižšího stupně gymnázia, který mu je nápomocen ve 
školních i mimoškolních aktivitách a pomáhá mu v budoucnu v přechodu na střední školu.

PRIGO škola pro všechny generace
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MEZINÁRODNÍ 
ANGLICKO-ČESKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská školka v Ostravě se zaměřuje na děti ve věku 
od 2 let a vychovává je zábavným způsobem v programu 
Penguiń s Kindergarten (Tučňákova školka) a také v souladu s principy 
PriorityGO. Patříme mezi školy PRIGO, které zahrnují také základní 
školu, gymnázium a další školy na všech stupních vzdělávací soustavy. 
Komunikace probíhá v českém jazyce a v anglickém jazyce. Ve školce 
je také přítomna americká rodilá mluvčí s pedagogickým vzděláním. 
Soustřeďuje se také na práci s mimořádně nadanými dětmi.

Tučňákovu školku najdete v útulných a příjemných prostorách 
přímo v centru Ostravy na Masarykově náměstí. Máme to kousek 
do Komenského sadů i naší zahrádky, kam společně chodíme 
na procházky a kde si hrajeme. Přijďte se k nám podívat, rádi 
přivítáme Vás i Vaše děti. Prostory školky jsou krásné, světlé, 
prostorné, s výhledem přímo na Masarykovo náměstí (vchod z ulice 
Střelniční 6/2) a byly navrženy odborníky tak, aby odpovídaly 
všem hygienickým normám a parametrům. Zahrádku máme v areálu 
Miniuni na Černé louce. Celková kapacita školky je 22 dětí 
a přijímáme děti ve věkovém rozmezí od 2 do 6 let. Jako rodiče jste 
ve školce vítáni kdykoliv během dne, můžete sledovat své dítě při hře 
i učení nebo se s námi také zapojit do veškerých aktivit.

Tučňákova školka je pro Vás otevřena celoročně, 
pondělí - pátek, 7.30 - 17.00 hod.

Můžete se na nás kdykoliv přijít podívat nebo si domluvit individuální 
schůzku na tel. čísle +420 733 651 644.

Den otevřených dveří 
proběhne dne 7. 1. 2023 

od 13 do 15 hodin. 

Zápis proběhne 
dne 6. 5. 2023

od 10 do 12 hodin. 

ZDARMA 
iPady

Každá naše holčička 
nebo chlapeček 
obdrží iPad pro výuku 
i domov.

k
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INTERNATIONAL 
ENGLISH-CZECH 
KINDERGARTEN
Our kindergarten in Ostrava accepts children from the age of two and 
educates them in an entertaining way within the Penguin’s Kindergarten 
programme as well as in accordance with the PriorityGO principles. We are 
part of the PRIGO group of schools which consists of an elementary school, 
a secondary grammar school and other schools at all levels of the education 
system. The communication runs in Czech and English and our children in the 
kindergarten are looked after by a formally trained teacher who is a native 
American speaker of English and who is further devoted to work with excep-
tionally gifted children. 

Penguin’s Kindergarten is located in cosy and pleasant premises on the 
Masaryk Square in the centre of Ostrava. It is a short distance walk from 
both Komenský  Park and our garden where we play and go for walks 
together. Feel free to come for a visit, we will be happy to welcome you and 
your children. The premises of the kindergarten are beautiful, bright and 
spacious, with a direct view of Masaryk Square (the entrance is on Stř elnič ní  
Street 6/2). They have been designed by relevant experts to comply with 
all sanitary standards and necessary parameters. Our garden is located 
within the Miniuni compound on Černá  louka. The overall capacity of the 
kindergarten is 22 children and we accept children aged 2-6. As a parent, 
you are welcome in the kindergarten at any time during the day so you can 
watch your child play and learn - you can take part in any of our activities. 

The Penguin’s Kindergarten is open for you all year round, from Monday 
to Friday, 7.30 a.m. – 5.00 p.m. 

You can come to see us at any time or arrange an individual appointment by 
calling +420 733 651 644. 

The Open days 
will take place 

on 7 January 2023 
from 1 p.m. to 3 p.m. 

Enrolment will be 
held on 6 May 2023 

from 10 a.m. to 12 a.m. 

FREE 
iPads

Every little girl or boy 
will receive an iPad to 
use at the kindergar-
ten and at home!!!

boy
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PriorityGO
Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, 
který je chráněn ochrannou známkou. Snažíme se 
rozvíjet osobnosti našich žáků, studentů a pedagogů, 
a to kombinací individualizace výuky a moderních 
didaktických metod. Školy PRIGO se zaměřují nejen 
na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost 
absolventů v budoucím životě. Důraz je kladen na kulturní 
tradice a hodnoty vzdělávání v našem prostoru a zejména 
na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje 
faktických schopností před formalizovaným dosažením 
kvalifi kačního rámce.

01.  Škola pro život, jaký bude
MÁME VIZI

02.  Rozvoj osobnosti 
MÁME MISI

03.  Kritické myšlení
NEBOJÍME SE POUŽÍVAT 
VLASTNÍ ROZUM

04.  Individualizace
JSME JEDINEČNÍ

05.  Mentoring 
MEZIGENERAČNĚ SE UČÍME

06.  Projektový přístup 
PODPORUJEME ZODPOVĚDNOST 
A TÝMOVOU PRÁCI

07.  Chytrá škola
JSME MODERNÍ

08.  Internacionalizace 
UČÍME SE OD NEJLEPŠÍCH

09.   Etika
RESPEKTUJEME TRADIČNÍ HODNOTY

10.  Udržitelnost 
JSME LIDÉ

S celým unikátním a ochrannou známkou 
chráněným přístupem PriorityGO se můžete 
seznámit na www.prigo.cz/prioritygo.
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Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO
Nabízí obory osmiletého a čtyřletého gymnázia v Ostravě. Zaměřuje se na přírodověd-
nou oblast, ve které má specializaci na lékařské, farmaceutické a veterinární obory 
nebo na obory přírodovědné a technické. Spolupracuje nejen s lékařskými fakultami, 
ale i dalšími vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Spolupracuje s lékařskou fakultou 
na projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy 
v Praze a fakultní školu Ostravské univerzity.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO
Poskytuje v Ostravě vzdělání ve třídách šestiletého a čtyřletého gymnázia. Jedná se 
o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, 
německého, španělského, francouzského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími 
a participace studentů ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jazykové 
a humanitní gymnázium PRIGO připravuje také na mezinárodní maturitu (IB). Jedná 
se o fakultní školu Právnické fakulty a Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Střední škola PRIGO
Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v oborech, jejichž absolventi splňují 
požadavky na regulované povolání: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Vete-
rinářství. Dále nabízíme obory: Mezinárodní obchodní akademie a Ekonomika 
a podnikání ve sportu.

Vyšší odborná škola PRIGO
VOŠ PRIGO je největší vyšší odborná škola v České republice. Působí v Ostravě, Olo-
mouci, Praze, Plzni, Havířově, Šumperku, Bruntále a Novém Jičíně. Poskytuje vzdělání 
v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství, Diplomovaná vše-
obecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, 
Kybernetická bezpečnost, Sociální práce nebo Obecně právní činnost. Jako jedna 
z mála vyšších odborných škol nabízí stáže v rámci programu ERASMUS+.

Vysoká škola PRIGO
Vysoká škola PRIGO nyní nabízí studium výhradně v ekonomicky zaměřených bakalář-
ských (Bc.) nebo navazujících magisterských (Ing.) studijních programech Ekonomika 
a management, Economy and Management, Manažerská ekonomie, Managerial 
Economics, Hospodářská politika a správa, popř. Economic Policy and Public 
Administration v prezenční formě. Nabízí vysokoškolské výměnné pobyty a pracovní 
stáže v rámci programu ERASMUS+. V unikátním paralelním programu Competences for 
Master´s Degree (CMD) systematicky připravuje studenty na přijímací řízení i studium 
v magisterských studijních programech na nejlepších světových univerzitách, zejména ve 
Velké Británii a USA (např. Oxford, Cambridge, Harvard). Nově nabízí také vzdělávání 
v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): 
Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní 
školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium 
pro ředitele škol a školských zařízení.



KONTAKTY
Základní škola PRIGO 
Mojmírovců 42 
709 00 Ostrava–Mariánské Hory

tel.: +420 733 651 644
e-mail: skola@prigo.cz
www.zs-prigo.cz

PRIGO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Penguiń s KINDERGARTEN – mateřská škola PRIGO
Masarykovo náměstí, vchod z ulice Střelniční 6/2
702 00 Ostrava

tel.: +420 733 651 644
e-mail: skolka@prigo.cz
www.ms-prigo.czo.cz

Ankara, Banská Bystrica, Barcelona, 
Berlin, Bratislava, București, Cambridge, 
Debrecen, Dubrovnik, Kalisz, Karabük, 
Kearney, Köln, Korum, Košice, Kyritz, 
Leoben, Lincoln, Lisboa, Llançà, Łódź, 
London, Magdeburg, Malacky, Malaga, 
Maribor, Nantong, Opole, Prešov, 
Racibórz, Rīga, Sejong City, 
St. Quentin, Suining, Taipei, Trenčín, 
Trnava, Varese, Vilnius, Wroclaw, Wuxi 


