Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
Sady 5. května 21 / 301 12 Plzeň

telefon: 377 225 933
web: www.sapss-plzen.cz
e-mail: spss_plzen@volny.cz
IZO školy: 049 777 149

Soukromá Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o vznikla v roce 1992. Cílem
zřizovatele bylo a je vytvořit moderní a flexibilní školu, která předává svým žákům
praktické poznatky a dovednosti, jež uplatní ve svém povolání i v občanském
životě. Proto učební plány a výukové metody vycházejí z analýzy požadavků trhu
práce.

Spolupracujeme s:

Jsme škola s tradicí!
Jsme škola nejen pro sportovce!
Jsme jediná škola svého druhu v ČR!

Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
nabízí:
denní čtyřleté studium v oboru:

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Zvolte si vzdělávací program:
Firemní management
A co pak budu umět a kde mohu pracovat?
Vedení účetnictví, zajišťování personální a
administrativní agendy malých, středních i
velkých podniků, profesionální jednání s
obchodními partnery. Marketingový konzultant,
asistent
v
účetních,
finančních,
marketingových, obchodních, logistických
útvarech, v reklamních a marketingových
agenturách, ekonomických odborech krajů,
měst a obcí…

Sportovní management
Připravíme Vás na:
 zahájení vlastního podnikání
 odbornou činnost ve všech typech
podniků
 výkon činnosti ve státních institucích
 samostatnou odbornou činnost
 další studium

Manažer
zdravého životního stylu

Výpočetní technika

A co pak budu umět a kde mohu pracovat?
Vlastní soukromé podnikání, fitness instruktor,
výživový specialista, masér, ideální ve spojení
s ekonomickou kvalifikací, které studenti
dosáhnou, ve fitness centrech, lázeňských
zařízeních, sportovních klubech, hotelových
wellness centrech, team buildingových
centrech…
Dozvíte se o stavbě lidského těla a jeho
fungování v zátěži, seznámíte se se
základními pohybovými aktivitami, odhalíte, jak
strava ovlivňuje např. lidskou psychiku,
zvládnete základy sportovní masáže,
regenerace, zdravotní tělesná výchovy, …

A co pak budu umět a kde mohu pracovat?
Práce
s
informačními
technologiemi,
komunikace v počítačových sítích, tvorba www
stránek, zabezpečení bezporuchového chodu
počítačových systémů, využití výpočetní
techniky ve firmách a institucích.
Osvojíte si široký teoretický i praktický základ
oboru s tím, že v některé z oblastí pak můžete
být specialisty (pracovní pozice správce
počítačové sítě, správce aplikací, pracovník
uživatelské podpory, obchodník, grafik…
Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění
prakticky ve všech oblastech hospodářského a
společenského života.

dálkové tříleté studium v oboru:

Podnikání 64-41-L/51
Dálkové studium
Vstupní předpoklad pro studium je výuční list.
Výuka probíhá v blocích pátek odpoledne a sobota jednou za 14 dní.
Studium je po třech letech zakončeno maturitou.
Školné 16 000,-Kč ročně ve dvou splátkách.
Mimo obvyklé předměty (český a cizí jazyk, matematika, výpočetní
technika…) budete studovat ekonomiku a marketing, právo, účetnictví a
daně a finanční gramotnost.
Bližší informace na tel. 377 225 933.

A co pak budu umět a kde mohu pracovat?
Absolventi studují vysoké školy sportovního
nebo pedagogického zaměření. Uplatnění ve
sportovním managementu klubů, svazů a
dalších na sport se orientujících subjektů.
Budete studovat biomedicíncké disciplíny
(somatologie a fyziologie tělesné zátěže),
sportovní teorii, pravidla sportovních disciplín,
teorie tréninku včetně didaktiky, seznámíte se
se zásadami organizování a vedení moderního
tréninku, naučíte se řídit klub po ekonom.
stránce.
Fotbalisté získají základní trenérskou
a rozhodcovskou licenci.

Personalistika
a psychologie
A co pak budu umět a kde mohu pracovat?
Personální plánování, nábor pracovníků, výběr
a rozmisťování pracovníků, rozvoj pracovníků
včetně jejich vzdělávání a zvyšování
kvalifikace, sociální politika, motivační
programy, personální rozvoj organizace,
vedení pracovníků; spolupráce s řídícími
orgány podniku, pracovně právní problematika,
…

Profesní kvalifikace / kurzy
Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci

Asistent/ka, sekretář/ka
kurzy

Německý jazyk pro ozbrojené složky
Příprava na poradenství klientům ÚP
Finanční poradenství – finanční poradce

