Maturitou ze SaPSŠ se mohou pochlubit mimo jiné tito úspěšní sportovci:

Lukáš Pleško – FK Příbram

Sady 5. května 21
301 12 Plzeň
Tel.: 377 225 933
Fax: 377 224 360
www.sapss-plzen.cz

Patrik Hrošovský – FC Viktoria Plzeň
Barbora Strýcová-Záhlavová – reprezentanka ČR v tenise
Petr Mužík – Jiskra Domažlice
Desítky žáků těch současných i minulých hrají ve fotbalových soutěžích
od krajského přeboru po českou ligu.

Další známí sportovci, kteří SaPSŠ navštěvovali nebo navštěvují:

Škola byla založena v r. 1992. V současnosti má více než 1200 absolventů.
Pro sportovce jsou připravena 2 zaměření:
zaměření B - SPORTOVNÍ MANAGEMENT – určeno pro fotbalisty a hokejisty;
důraz kladen na odborné ekonomické předměty, 2 světové jazyky, informační
technologie a sportovní teorii (somatologie, fyziologie zátěže, teorie sportu).
Fotbalisté absolvují ve 3. ročníku trenérský a rozhodcovský kurz a získají základní licence
zaměření E - MANAŽER ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU – určeno pro všechny,
kteří mají rádi pohyb, řeší zdraví a krásu; důraz kladen na odborné ekonomické
předměty, 2 světové jazyky, informační technologie a sportovní teorii (sportovní a
rekondiční masáž, výživové poradenství, instruktor fitness), studenti absolvují
akreditované kurzy, na základě certifikace mohou získat živnostenská oprávnění

J. Lev, D. Kubalík, L. Pulpán, D. Boháč – hráči extraligového týmu
HC Škoda Plzeň, mistři extraligy 2012/13

Marek Mazanec – hokejový brankář, Nashville Predators
Jiří Pelnář – juniorský reprezentant v karate, mistr Evropy, moderátor
Roman Kreuziger – 5.místo na Tour de France 2013, vítěz závodu kolem
Švýcarska, účastník olympiády v Pekingu a Londýně

Eva Birnerová – reprezentantka ČR, několikanásobná mistryně ČR,
3. kolo Wimbledonu 2013

Fotbalisté mají možnost hrát krajský přebor staršího a mladšího dorostu ve školním
družstvu Sportovní škola o.s. (vítěz krajského přeboru staršího dorostu v sezónách
2011/12, 2012/13, 2013/14, ) nebo hrát za své mateřské kluby.
Pro sportovce upravena výuka- místo hodin tělesné výchovy fotbalový trénink, v zimní
přestávce futsal a gymnastická průprava, součástí rozvrhu pozápasová regenerace

Pro fotbalisty nutné talentové zkoušky.

Jsme partnerskou školou
FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň 1929.
Pro fotbalisty se pořádá dvakrát ročně soustředění.
Tréninky probíhají v moderním areálu se dvěma travnatými hřišti,
který je 5 minut chůze od školy. Naši trenéři mají nejvyšší trenérské licence.

Rádi Vás přivítáme mezi námi!
Termín talentových zkoušek
pro fotbalist(k)y:
více informací u Marka Šlechty
na tel.č. 603 822 791

