
SPORTOVNÍ A PODNIKATELSKÁ
støední škola, s.r.o.

ÜJsme první soukromou školou založenou v regionu, 
fungujeme od roku 1992.
ÜNajdete nás v centru Plznì - 200 m od námìstí 

Republiky - výborná dostupnost MHD i pro dojíždìjící 
vlakem nebo autobusem.
ÜV souèasnosti máme 230 žákù v denním studiu a 25 v 

dálkovém studiu.
ÜVe výuce je hlavní dùraz kladen na:
ücizí jazyky (k povinné angliètinì se volí 2.jazyk z 

nìmèiny, ruštiny, španìlštiny nebo francouzštiny)
üpoèítaèové dovednostio
üodborné pøedmìty - ekonomika, management, 

marketing, finance, právo, úèetnictví…
ÜNejsme školou jen pro sportovce.
ÜNabízíme ètyøletý maturitní obor

Ekonomika a podnikání
è.oboru 63-41-M / 01

Nìco o nás Škola plná zážitkù

Kontakt:

sady 5.kvìtna 21, 301 12  Plzeò
)377 225 933    :www.sapss-plzen.cz

Že to ve škole žije, je zøejmé z mnoha aktivit, kterých se 

žáci pravidelnì úèastní:

ÜKaždoroènì brázdíme na lyžích i snowboardech svahy 

rakouských Alp nebo italských Dolomit.

ÜV èervnu mùžete slyšet naše vodácké AHÓÓJ z Vltavy, 

Otavy nebo Berounky.

ÜŽáci prvních roèníkù tmelí každé záøí kolektiv bìhem 

seznamovacího kurzu v Železné Rudì.

ÜTøe�áci se zdokonalují v manažerských dovednostech 

na manažerském kurzu v prostøedí Šumavy.

ÜPravidelnì pilujeme cizí øeèi na jazykových kurzech v 

Anglii, Španìlsku a Nìmecku.

ÜFotbalisté si v zimì i v létì zlepšují fyzièku na 

soustøedìních na Šumavì a v Èeském lese.

Ü…a v neposlední øadì mají žáci školy možnost bìhem 

pravidelného vánoèního turnaje ve futsalu vrátit 

týmu uèitelù všechna pøíkoøí, která jim byla bìhem 

školního roku uèinìna.

Proè si v záplavì støedních škol
vybrat právì tu naší?

ÜUnikátní specializace, které nabízíme, nelze studovat 
na žádné jiné støední škole v regionu.
ÜPoètem žákù jsme školou rodinného typu, známe 

dobøe každého našeho žáka, a to nám umožòuje k 
výchovì a vzdìlávání pøistupovat individuálnì.
ÜNabízíme unikátní spojení byznysu a sportu ve výuce.
ÜMáme vypracovanou metodiku práce s žáky, kteøí 

vrcholovì sportují.
ÜPro fotbalisty se otevírá možnost trénovat a hrát ve 

školním klubu Sportovní škola Plzeò pod vedením 
špièkových trenérù s profesionálními licencemi UEFA A 
a UEFA A profi.
ÜProstøedí školy je pøátelské, odlišné od vìtšiny bìžných 

støedních škol - to jsou slova našich studentù.

Škola a sport

Urèitì už jste se setkali se jmény našich absolventù, 

jakými jsou cyklista Roman Kreuziger, tenistka Barbora 

Strýcová, fotbalista Patrik Hrošovský nebo hokejista Jakub 

Lev. Dnes u nás studují napø. hokejisté Miroslav Indrák, 

Matìj Machovský nebo David Sklenièka. Ti všichni si nás 

vybrali nejen pro atraktivní sportovní studijní program, 

ale i pro pøístup, díky kterému bylo možné pøipravit se na 

úspìšnou maturitu i pøi nároèném  sportovním vytížení. 

Jsme partnerskou školou plzeòských klubù HC Škoda 

Plzeò a Viktorie Plzeò. Fotbalový tým starších dorostencù 

získal titul krajského pøeborníka ètyøikrát za posledních 

pìt let. Futsalový tým školy je každoroèním úèastníkem 

republikového finále. Škola má vlastní fotbalový areál a 

zamìstnává trenéry s nejvyššími licencemi UEFA A.



Co budu umìt a znát?
Üstavbu lidského tìla a jeho fungování v zátìži 
Üorganizaci a vedení sportovního tréninku 
Üøízení ekonomiky sportovního klubu
Ühistorii sportu 
Üorganizaci sportovních soutìží
Üzískám základní licenci fotbalového trenéra a 

rozhodèího…

Co mohu studovat a kde mohu pracovat?
Üvysoké a vyšší odborné školy sportovního, 

zdravovìdného nebo pedagogického zamìøení
Ümanagement sportovních klubù a organizací
Ütrenérská praxe…

Co budu umìt a znát?
Üstavbu lidského tìla a jeho fungování v zátìži 
Üdiagnostiku tìla na pøístroji InBody230
Üsestavení vhodného jídelníèeku
Üplánování odpovídající pohybové aktivity
Üzáklady sportovní masáže a tejpingu…

Co mohu studovat a kde mohu pracovat?
Üvysoké a vyšší odborné školy sportovního, 

zdravovìdného nebo pedagogického zamìøení
Üvlastní poradenství v oblasti zdravého životního stylu
Üfitness centra, lázeòská zaøízení, sportovní kluby
Üwellness centra
Üteambuildingová centra…

Co budu umìt a znát?
Üpráci s informaèními technologiemi
Ükomunikaci v poèítaèových sítích
Ütvorbu webových stránek
Üsprávu poèítaèových sítí a systémù…

Co mohu studovat a kde mohu pracovat?
Üuplatnìní najdu všude tam, kde se pracuje s 

výpoèetní technikou

Co budu umìt a znát?
Üpersonální plánování firmy
Üvýbìr a získávání pracovníkù
Üorganizace výbìrových øízení
Üvzdìlávání, vedení a motivování pracovníkù
Üpracovnì-právní problematika…

Co mohu studovat a kde mohu pracovat?
Üvysoké a vyšší odborné školy zamìøené na 

personální øízení a psychologii
Üpersonální útvary firem
Üpersonální agentury…

Co budu umìt a znát?
Üvedení úèetnictví, správa firemních financí
Üzajiš�ování personální a administrativní agendy
Üjednání s obchodními partnery
Üreklamní strategie…

Co mohu studovat a kde mohu pracovat?
Üvlastní podnikání
Üvysoké a vyšší odborné školy ekonomického, ale i 

humanitního zamìøení
Ükonzultant nebo asistent v marketingu, financích, 

obchodì, logistice
Üreklamní agentury
Üstátní správa, samospráva

Firemní management
a marketing

Sportovní management

Personalistika a psychologie
managementu

Manažer
zdravého životního stylu

Výpoèetní technika

Dálkové studium

Nabízíme tøíleté dálkové studim v oboru

Üvstupní pøedpoklad pro studium je výuèní list
Üvýuka probíhá v blocích pátek odpoledne a sobota 

jednou za 14 dní
Üstudium je po tøech letech zakonèeno maturitou
Üškolné èiní 16 000,-Kè roènì ve dvou splátkách
Ümimo obvyklé pøedmìty (èeský a cizí jazyk, 

matematika, výpoèetní technika…) budete studovat 
ekonomiku a marketing, právo, úèetnictví a danì a 
finanèní gramotnost

Podnikání
è.oboru 64-41-L / 51
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