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Už tři desítky let poskytují 
školy ze skupiny PRIGO vzdělá-
ní dětem i studentům v Ostravě 
a  okolí. O  tom, jak se školy 
 PRIGO změnily od doby, kdy je 
pomáhal zakládat, hovoří před-
seda Strategické rady PRIGO 
prof. Igor Kotlán.

PRIGO slaví 30  let, 
vzniklo tedy už v roce 1993?

Ne tak úplně. V  roce 1993, 
přesněji 3. února 1993, vznikla 
první škola z  rodiny PRIGO, 
naše šestileté a čtyřleté gymná-
zium. Označení PRIGO jsme 
začali používat až mnohem 
později. Jednalo se o  formali-
zaci výsledků diskusí a dlouho-
dobých úvah o dalším strategic-
kém směřování škol mezi mnou 
a  druhým ze zakladatelů 
Dr. Pavlem Petrem.

A  proč tedy název 
 PRIGO?

Název vychází ze zkrácení 
anglického spojení PriorityGO, 
které nemá úplně jednoznačný 
český překlad, což byl ale 
vlastně záměr. Můžeme ho cha-
rakterizovat jako přednostní 
nebo prioritní přístup, který ří-
ká, že děti, žáci a studenti jsou 
u nás opravdu na prvním místě. 
Setkal jsem se ale také s exten-
zivní interpretací, že to zname-
ná tzv. první v řadě. A to mys-
lím PRIGO celkem vystihuje. 
Jsme totiž opravdu často v čele 
mnoha změn v  přístupu ke 
vzdělávání.

Můžete popsat nějaký 
příklad?

Je jich mnoho. Když třeba 
přišlo ministerstvo školství 
mládeže a  tělovýchovy se svojí 
strategií vzdělávací politiky, 
tzv. Strategií 2030+, tak většinu 
z  těchto nápadů jsme už dávno 
na našich PRIGO školách reali-
zovali. A  když nyní přichází 
myšlenky, jak inovovat metody 
ve výuce na vysokých školách, 
tak musím s radostí říct, že to už 

máme několik let úspěšně za se-
bou. Ale hlavně jsem přesvěd-
čen, že jsme jedinou skupinou 
škol na všech stupních vzdělá-
vací soustavy, která má defino-
vány jasné principy, ví, na ja-
kých hodnotách je postavena, 
a především odkud a kam jde.

Které z  principů Priori-
tyGO jsou ty nejzásadnější?

To nelze tak jednoznačně ka-
tegorizovat. Školy PRIGO mají 
vydefinováno 10 základních 
principů a  s  nimi spojených 
hodnot a  ty jsou veřejně do-
stupné například na webových 
stránkách. Vznikaly postupně 
mnoho let a konfrontovaly s re-

alitou názory na moderní vzdě-
lávání jak ze strany zakladatelů 
a strategické rady, která určuje 
dlouhodobý koncepční směr 
všech škol PRIGO, tak nezbyt-
ně s  názory vedení jednotli-

vých škol i celé naší pedagogic-
ké a studentské komunity.

Mohl byste být o  něco 
konkrétnější?

Určitě bych chtěl zmínit naše 
hlavní krédo. Snažíme se být 
školou pro život takový, jaký 
bude, tedy připravovat na bu-
doucnost, kterou nikdo úplně 
neznáme. Rozvíjíme proto 
hlavně kompetence, kritické 
myšlení nebo adaptibilitu. 
A především se soustřeďujeme 
na to, v čem jsou naši studenti 
dobří a na co mají talent, proto-
že opravdu každý je v  něčem 
výjimečný. Méně se pak trápí-
me tím, co není šálek jejich ča-

je. Také ale bezmyšlenkovitě 
nepřejímáme zahraniční zku-
šenost, ale vždy se ji snažíme 
integrovat do našeho civilizač-
ního okruhu, který vychází 
z našich tradic a vývoje.

Vraťme se ještě zpátky 
k  tomu, jak školy PRIGO 
vznikaly…

Jak už jsem řekl, první škola 
vznikla v  roce 1993 a  jednalo 
se o šestileté a čtyřleté gymná-
zium. Zanedlouho poté vznik-
lo rovněž v Ostravě naše další 
osmileté a čtyřleté gymnázium 
a střední škola a také vyšší od-
borná škola v Olomouci. V no-
vém tisíciletí pak postupně za-
hájila činnost vysoká škola, 
ostravská vyšší odborná škola 
a nakonec i mateřská škola. Na 
závěr, v  roce 2014, vznikla 
i naše poslední, základní škola. 
Nyní má PRIGO ve všech 

stupních vzdělávání osm škol, 
které působí v  Ostravě a  dal-
ších čtyřech městech regionu. 
Vyučuje přibližně 3500 stu-
dentů, a to za podílu 350 peda-
gogů.

Můžete vyjmenovat nej-
větší úspěchy vašich škol, na 
které jste hrdý?

Každá z  našich škol může 
být na mnoho věcí hrdá a  je 
opravdu obtížné v  krátkosti 
jmenovat. Mezinárodně srov-
natelnými s nejlepšími ve světě 
nás ale určitě učinil program 
mezinárodní maturity IBDP 
(International Baccalaureate), 
který nabízíme středoškolským 
studentům a  jehož absolvování 
je vstupenkou na elitní zahra-
niční univerzity. Podobně jsem 
pyšný na vysokoškolský pro-
gram CMD (Competences for 
Master’s Degree), který připra-

vuje naše vysokoškolské stu-
denty na magisterská, popřípa-
dě doktorská studia na univer-
zitách v top 10 na světě. Minulý 
týden jsme v rámci zmíněných 
programů měli velmi úspěšnou 

přednášku absolventa z Univer-
sity of Cambridge. Ta doplnila 
několik podobných přednášek, 
které proběhly v  nedávné mi-
nulosti. Hrdý jsem ale také na 
dobrovolnické a  o  to velkole-
pější akce.

Pokud vím, některé 
z  nich byly prezentovány na 
twitterovém účtu PRIGO?

Ano. Nedávno jsme se účast-
nili charitativního běhu pro 
Tanzanii nebo na našem repre-
zentativním plese vybrali zají-
mavou částku pro vážně ne-
mocnou holčičku. A v době co-
vidu se například budoucí 
sestřičky z  naší vošky (vyšší 

odborné školy) aktivně podíle-
ly na pomoci nejen v nemocni-
cích.

 Vše vypadá velmi opti-
misticky. Má ale PRIGO i ně-
jaké neúspěchy?

Samozřejmě, to přece k živo-
tu patří. Jsem životní optimista 
a  v  tomto duchu odpovídám 
i na položené otázky. Určitě se 
nám ve všem nedaří a nezřídka 
děláme chyby. Ale snažíme se 
z nich poučit, být lepší a posou-
vat se dále. A  to koneckonců 
chceme i po našich studentech. 
Pokud tu bude každý další rok 
více úspěchů než neúspěchů, 
potom nemám o PRIGO obavy 
a  těším se, až budeme slavit 
 padesátku.

PŘEDSEDA STRATEGICKÉ RADY PRIGO IGOR KOTLÁN:

O školy PRIGO nemám žádné obavy

Stranu připravil 
Rudolf Novotný

Zasedání Programové rady PRIGO ze dne 10. února 2023, v čele prof. Igor Kotlán (uprostřed) a Dr. Pavel Petr s doc. Zuzanou Machovou.
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