
ZMĚNY V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 

 
 

Organizační změny 

 
Změny názvů organizací 

S účinností od 09.08.2019 změnila název organizace Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., 
na TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, 

s.r.o. 

 
S účinností od 29.07.2019 změnila název organizace Mezinárodní obchodní akademie PRIGO, s.r.o., 

na Střední škola PRIGO, s.r.o.    
 

S účinností od 29.07.2019 změnila název organizace Gymnázium PRIGO, s.r.o., na Lékařské 
a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.    

 

S účinností od 29.07.2019 změnila název organizace Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o., 
na Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o. 

 
Sloučení organizací 

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1611 ze dne 12.09.2019 dojde s účinností od 

01.01.2020 k zániku organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-
8, příspěvková organizace. Přejímající organizací se stane Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší 

odborná škola, Opava, příspěvková organizace. 
 

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1628 ze dne 12.09.2019 dojde s účinností od 
01.01.2020 k zániku organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace. 

Přejímající organizací se stane Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. 

 
Ostatní usnesení zastupitelstva kraje: 

Usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1612 ze dne 12.09.2019 - Střední škola – Technologická 
a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 

Poruba, 708 00 Ostrava, by měla s účinností od 01.09.2021 vzdělávat žáky v oboru vzdělání 

Technické lyceum. Činnost střední školy je podmíněna zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, 
o kterém rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“). 

 
 

 



Nové obory vzdělání zapsané do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 

od 01.09.2019 

 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
- Zápis oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, kapacita 120 žáků. 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 
- Zápis oboru 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, denní forma vzdělávání, kapacita 75 žáků. 

 
Střední odborná škola Třineckých železáren 

- Zápis oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, denní forma vzdělávání, 120 žáků. 
 

Obory vzdělání s výučním listem 

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace 
- Zápis oboru vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin, denní forma vzdělávání, kapacita 45 žáků. 

 
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

- Zápis oboru vzdělání 37-52-H/01 Železničář, denní forma vzdělávání, kapacita 90 žáků. 

 
Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace  
- Zápis vzdělávacího programu 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, kombinovaná forma 

vzdělávání, kapacita 90 studentů. 
 

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. 

- Zápis vzdělávacího programu 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání, 
kapacita 88 studentů; 

- Zápis vzdělávacího programu 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra, kombinovaná forma 
vzdělávání, kapacita 88 studentů. 

 

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 
- Zápis vyšší odborné školy s kapacitou 180 studentů s místem poskytovaného vzdělávání na adrese 

Antošovická 107/55, Koblov, 711 00 Ostrava; 
- Zápis vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, 

kapacita 90 studentů. 

 
 

 
 

  
  

 

 
  

  
  



Nové obory vzdělání ve schvalovacím řízení 

s požadovanou účinností od 01.09.2020 – tzn., že žádosti o zápis těchto oborů vzdělání budou 

postoupeny MŠMT s vyjádřením krajského úřadu do 30.11.2019, a poté má MŠMT 90 dnů na vyřízení 
žádostí (z tohoto vyplývá, že tyto obory nemusí být zapsány do rejstříku škol a školských zařízení). 
 
Obory vzdělání s maturitní zkoušku 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, 

příspěvková organizace 
- Zápis oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, kapacita 120 žáků. 

 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

- Zápis oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, 
kapacita 120 žáků. 

  

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. 
- Zápis oboru vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent, denní forma vzdělávání, kapacita 100 žáků. 

 
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. 

- Zápis oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, denní forma vzdělávání, kapacita 

28 žáků. 
 

IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 
- Zápis oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství, denní forma vzdělávání, kapacita 80 žáků. 

 
Střední škola PRIGO, s.r.o. 

- Zápis oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání, 

kapacita 100 žáků; 
- Zápis oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství, denní forma vzdělávání, kapacita 50 žáků. 

 

Obory vzdělání s výučním listem 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 

- Zápis oboru vzdělání 34-53-H/01 Reprodukční grafik, denní forma vzdělávání, kapacita 110 žáků; 
- Zápis oboru vzdělání 34-53-H/01 Reprodukční grafik, dálková forma vzdělávání, kapacita 40 žáků; 

- Zápis oboru vzdělání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, dálková forma vzdělávání, kapacita 
40 žáků; 

 

Střední odborná škola Třineckých železáren 
- Zápis oboru vzdělání 66-53-H/01 Operátor skladování, denní forma vzdělávání, kapacita 90 žáků. 

 
Moravskoslezský Euroinstitut, odborné učiliště a praktická škola 

- Zápis střední školy s kapacitou 120 žáků se sídlem Podhradí 2066, 749 01 Vítkov; 
- Zápis 2 míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb střední školy na adrese Podhradí 

2066, 749 01 Vítkov a na adrese Opavská 22, 749 01 Vítkov; 

- Zápis oboru vzdělání 31-59-E/02 Šití prádla, denní forma vzdělávání, kapacita 120 žáků; 
- Zápis oboru vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby, denní forma vzdělávání, kapacita 120 žáků; 

- Zápis oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní forma vzdělávání, kapacita 120 
žáků; 

- Zápis oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, denní forma vzdělávání, kapacita 120 

žáků; 
- Zápis oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá, denní forma vzdělávání, kapacita 120 

žáků. 
 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Avionic - Vyšší odborná škola letecká s.r.o. 

- Zápis vyšší odborné školy s kapacitou 108 studentů se sídlem a místem poskytovaného vzdělávání 

vyšší odborné školy na adrese Mošnov 402, 742 51 Mošnov; 



- Zápis oboru vzdělání 37-41-N/.. Doprava, denní forma vzdělávání, kapacita 72 studentů; 

- Zápis oboru vzdělání 37-41-N/.. Doprava, dálková forma vzdělávání, kapacita 36 studentů. 

 
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. 

- Zápis oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání, kapacita 48 
studentů; 

- Zápis oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, kombinovaná forma vzdělávání, 

kapacita 40 studentů; 
- Zápis oboru vzdělání 43-31-N/.. Veterinářství, denní forma vzdělávání, kapacita 40 studentů; 

- Zápis oboru vzdělání 43-31-N/.. Veterinářství, kombinovaná forma vzdělávání, kapacita 20 studentů. 
 

 
 

 

 
 

Zpracovala: Ing. Michaela Bystroňová, referent správy škol 


