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soukromá

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 (IČO: 70107050)
Kubelíkova 1221/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
www.oa-kubelikova.cz
4letý obor Obchodní akademie (Sportovní management) – absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především
v manažerských pozicích v tělovýchovných organizacích, profesionálních sportovních klubech, cestovních kancelářích,
reklamních agenturách pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách především
sportovního a ekonomického zaměření.
4letý obor Ekonomické lyceum (Sportovněmanažerské lyceum) – absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především
v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, mohou vykonávat konzultační a poradenskou činnost
v oblasti tělovýchovy, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se sportovním a ekonomickým
zaměřením.

státní

Hlavní město Praha
městské části:
- Praha 2
- Praha 3
- Praha 4
(pokračování na dalších
stranách)

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o. (IČO: 25657046)
Žerotínova 1100/36, Žižkov, 130 00 Praha 3
www.skola-profit.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management sportu) – možnost studia dle individuálního vzdělávacího programu,
absolventi školního vzdělávacího programu Management sportu jsou připraveni jako vrcholoví manažeři sportovních
klubů a zařízení a organizátoři volnočasových aktivit.

Střední škola managementu a služeb s. r. o. (IČO: 25140493)
Ekonomická 957, Kunratice, 148 00 Praha 4
www.sousos.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management sportu) – profilové předměty: Anatomie a fyziologie sportovce, Sportovní
příprava, Teorie sportu; sportovní kurzy různého zaměření.

soukromá

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o. (IČO: 25127098)
Vinohradská 1971/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
www.sses.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání – studium je vhodné pro žáky se zájmem o ekonomii, sport a jazyky. Studium je rozšířeno
o sportovní teoretickou a praktickou výuku. Systém výuky umožňuje individuální úpravu studijního plánu pro trénink
a závodní činnost studentů, reprezentační povinnosti, účast na turnajích, závodech. Škola vytváří podmínky pro studium
jak žákům provozujícím sport na výkonnostní a vrcholové úrovni, tak i studentům, kteří sport provozují jen rekreačně,
připravuje studenty pro obchodně podnikatelské a manažerské činnosti, včetně orientace na zahraniční spolupráci.
Důraz je proto kladen na ekonomické předměty a výuku cizích jazyků.

soukromá

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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Anglo – německá obchodní akademie a.s. (IČO: 25735624)
Bělohorská 182/171, Břevnov, 169 00 Praha 6
www.anoa.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání – možnost studia pro sportovce, reprezentanty – sportovní profilace studia, speciální
úprava studijního plánu.

soukromá

Obchodní akademie Holešovice (IČO: 61386626)
Jablonského 333/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
www.oaholesovice.cz
4letý obor Obchodní akademie (od 3. ročníku zaměření Management sportu) – absolventi najdou uplatnění i při
vykonávání manažerské praxe v tělovýchovných a sportovních zařízeních a sportovních klubech.
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management sportovních zařízení) – absolvent má znalosti z ekonomiky, práva,
managementu a marketingu, orientuje se v informačním systému sportovních zařízení. Umí vést tělovýchovná
i sportovní zařízení i po stránce účetní, personální a administrativní agendy.

státní

Hlavní město Praha
městské části:
- Praha 5
- Praha 6
- Praha 7
(pokračování z předchozí
strany a na další straně)

Střední škola dostihového sportu a jezdectví (IČO: 00069621)
U Závodiště 325/1, Velká Chuchle, 159 99 Praha 5
www.dostihovaskola.cz
3letý obor Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport – možnost studia v denní i dálkové formě, studium
připravuje absolventy pro kvalifikované práce v chovu koní s důrazem na ošetřování všech kategorií koní, zejména pak
na ježdění dostihových a sportovních koní. Žáci již v průběhu studia jezdí cvalové i klusácké dostihy, parkurové soutěže
a účastní se odborných stáží ve významných chovatelských, tréninkových a dostihových centrech po celé České
republice i v zahraničí.
4letý obor Chovatelství se zaměřením na dostihový sport – denní forma studia, studium připravuje absolventy pro
kvalifikované práce v chovu hospodářských zvířat s důrazem na chov a ošetřování všech kategorií koní. Nadaní žáci si
mohou již v průběhu studia udělat amatérskou dostihovou licenci a jezdit cvalové i klusácké dostihy na závodištích v ČR
a nejlepší žáci i v zahraničí. Lze také složit zkoušky základního výcviku jezdce pod Českou jezdeckou federací a účastnit
se parkurových závodů pod hlavičkou školního jezdeckého oddílu. Škola je zapojena do seriálu parkurových závodů
mezi zemědělskými školami (Liga zemědělských škol).
3letý obor Trenérství dostihových a sportovních koní – dálkové nástavbové studium, studium připravuje absolventy pro
výkon náročných činností povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu, nebo pro vybrané
technickohospodářské funkce provozního charakteru.

státní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. (IČO: 25641034)
Českobrodská 362/32a, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
www.bean.cz
4letý obor Ekonomické lyceum (Sportovní management) – cílem sportovní třídy je umožnit sportovně nadaným žákům
skloubit náročnou sportovní přípravu se studiem. Studium je určeno pro aktivní sportovce, trenéry a management ve
sportovních klubech. Možnost individuálního studijního plánu.

soukromá

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 (IČO: 61385379)
Přípotoční 1337/1a, Vršovice, 101 30 Praha 10
www.gsgpraha.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, plavání, basketbal, volejbal. Od 3. ročníku volitelný předmět
„Teorie sportovní přípravy“ – jeho úspěšným absolvováním, ukončeným maturitou, získávají žáci III. trenérskou třídu
dle příslušného profilového sportu.

státní

Hlavní město Praha
městské části:
- Praha 8
- Praha 9
- Praha 10
(pokračování
z předchozích stran)

Střední odborná škola Jarov (IČO: 00300268)
Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9
www.skolajarov.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management ve sportu) – obor je vhodný hlavně pro žáky, kteří se aktivně věnují
sportu. Připravuje je zejména v ekonomické oblasti, ale počítá i s osvojením znalostí sportovní přípravy
a zdokonalováním sportovních schopností a dovedností absolventů.

státní

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o. (IČO: 45796955)
Nad Rokoskou 111/7, Libeň, 182 00 Praha 8
www.artecon.cz
4letý obor Obchodní akademie (Sportovní management) – učivo v oboru je zaměřeno na pochopení významu
managementu, jeho funkcí a důležitost kvality manažera pro úspěšnou činnost sportovní organizace. Předmět
Management sportu připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat znalosti marketingu při řízení sportovního klubu
či organizace. Možnost individuálního vzdělávacího plánu pomáhá sportovcům skloubit studium se školou.

soukromá
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není

Jindřichův Hradec

není

Písek

není

Prachatice
- Vimperk

Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 (IČO: 00072982)
Pivovarská 69, 385 01 Vimperk
www.oag.cz
4letý obor s talentovou zkouškou Gymnázium se sportovní přípravou – běh na lyžích, biatlon, horská kola, snowboarding.
Na obor se vedle jednotné přijímací zkoušky navíc koná talentová zkouška z fyzických předpokladů (test obecné
kondiční připravenosti).

Strakonice

není

Tábor
- Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (IČO: 12907731)
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
www.sezimackastredni.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Řízení sportu)
Ekonomický obor zaměřený pro chlapce i dívky se zájmem o sport, kterému se chtějí profesionálně věnovat jako aktivní
sportovci či jako funkcionáři sportovních spolků a svazů.
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státní

Český Krumlov

státní

České Budějovice

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 (IČO: 60075775)
Česká 64, 370 21 České Budějovice
www.gymceska.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, fotbal, kanoistika rychlostní a vodní slalom, moderní
gymnastika, plavání, tenis, volejbal, karate. Žáci se zájmem o jiné sporty mohou studovat 4leté klasické gymnázium
s určitými úpravami – ovšem po dohodě se školou a až po přijímacích zkouškách.

státní

JIHOČESKÝ KRAJ
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státní

Brno-město

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 (IČO: 00567582)
Botanická 63/70, Ponava, 602 00 Brno 2
www.sgldbrno.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, plavání, volejbal, basketbal dívek, fotbal chlapců (45 žáků),
rozšířená výuka tělesné výchovy – pro talentované sportovce jiných sportovních odvětví (15 žáků).
6letý obor pro žáky 7. ročníků ZŠ Gymnázium se sportovní přípravou – sportovní gymnastika, tenis, triatlon, judo
(15 žáků), rozšířená výuka tělesné výchovy pro talentované sportovce jiných sportovních odvětví (15 žáků).
Dny otevřených dveří 07.11.2022 pro obory Gymnázium sportovní přípravou: 06.02.2023 pro obory Gymnázium.
Obchodní akademie ELDO, o. p. s. (IČO: 25312146)
Střední 552/59, Brno-město, 602 00 Brno
www.oaeldo.cz
4letý obor Obchodní akademie (ŠVP Management sportu), (16 žáků). Školné 25 000 Kč.
Návštěva školy možná kdykoli po telefonické domluvě. Škola využívá modení informační systém pro žáky, rodiče i učitele. Žáci
mají přístup k připojení k Wi-Fi. Dále škola preferuje osobní přístup v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj.

Soukromá

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Brno-venkov

není

Blansko

není

Břeclav

není

Hodonín

není

Vyškov

není

Znojmo

není
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Karlovy Vary

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace (IČO: 49753789)
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary
www.pedgym-kv.cz; info@pedgym-kv.cz
4letý obor Gymnázium (se zaměřením na tělesnou výchovu) – sportovní činnost je zde rozmanitá a úspěšná – odráží se
mimo jiné ve výsledcích krajských i republikových soutěží. Škola se věnuje vzdělávání talentovaných sportovců, kteří
chtějí po ukončení aktivní sportovní činnosti pokračovat v oblasti sportu na manažerských či trenérských pozicích
a učitelství tělesné výchovy s dalšími předměty.

státní

Cheb
- Mariánské Lázně

JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně, s. r. o. (IČO: 26406624)
Mariánské Lázně 569, 353 01 Mariánské Lázně
www.jezdeckaakademie.cz
4letý obor Chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport - zaměření jezdectví a chov koní. Koncepce výuky je
maximálně zaměřena na soudobé konkrétní informace z organizace a technologie chovu koní a jezdeckého sportu.
Teoretické znalosti a praktické návyky poskytující souběžně se studiem možnost plnění základních kvalifikací a aktivní
provozování jezdeckého sportu. Žáci mohou během studia získat jezdeckou a cvičitelskou licenci. Školné 33 000 Kč.
3letý obor Jezdec a chovatel koní – žáci jsou připravováni pro výkon veškeré kvalifikované práce v chovu koní, jezdectví
a základního výcviku mladých koní. Školné 16 500 Kč.
Provedeme Vás po škole kdykoli po telefonické domluvě. Jsme akreditované středisko – kurzy Jezdectví (Instruktor,
Trenér). Ubytování a stravování zajišťuje Domov mládeže Zlatý zámek Mariánské Lázně.

soukromá

KARLOVARSKÝ KRAJ

Sokolov

není
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KRAJ VYSOČINA

státní

Havlíčkův Brod

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (IČO: 60126817)
Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod
www.oahshb.cz
4letý obor Obchodní akademie (ŠVP Obchodní akademie se sportovním zaměřením) – studium určeno pro žáky
provozující různé sporty na všech úrovních i pro žáky sportující rekreačně.
Tematické odborné předměty: Speciální sportovní příprava, Sport a výživa, Fyzioterapie a regenerace, Teorie
sportovního tréninku, Marketing a management sportu.

Pelhřimov

není

Třebíč

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
(IČO: 66610699)
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
www.oahstrebic.cz
4letý obor Obchodní akademie (Sportovní management)
Spolupráce s regionálními sportovními kluby. Přizpůsobení výuky sportovním aktivitám žáků. Sportovní zázemí – moderně
vybavené tělocvičny, posilovny. Speciální sportovní příprava. Kurzy k získání certifikátů – rozhodčí, kondiční trenér atd.
Tematické odborné předměty: Speciální sportovní příprava, Marketing a management sportu, Teorie sportovního
tréninku, Informační technologie, Psychologie sportu, Sport a výživa.

Jihlava
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státní

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Jihlava (IČO: 00836591)
Karoliny Světlé 4428/2, 586 01 Jihlava
www.ozs-ji.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management sportu) – Absolvent získá znalosti z oblasti teorie a didaktiky sportu,
sportovního tréninku a sportovního managementu. Obor vhodný pro děvčata i chlapce, kteří se aktivně věnují sportu.

státní

státní

Gymnázium Jihlava (IČO: 60545984)
Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava
www.gymnaziumjihlava.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, plavání, basketbal, volejbal, fotbal, lední hokej
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Žďár nad Sázavou
- Nové Město
na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (IČO: 48895512)
Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
www.gynome.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – běh na lyžích, biatlon, severská kombinace, rychlobruslení, atletika,
cyklistika MTB.
Přípravu zajišťují profesionální trenéři, možnost individuálního studijního plánu. Náplň – speciální sportovní příprava,
teorie sportovní přípravy, informační technologie, psychologie sportu, management, výživa. V zařazených sportech může
škola zprostředkovat získání základní licence trenéra.

Školy stř_ vzděl_se sport_ zaměř_2023_2024_verze 12092022
Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Most; IPS ve spolupráci s jednotlivými IPS v celé ČR; ips.mo@uradprace.cz; tel. 950 137 496

10/24

státní

KRAJ VYSOČINA
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

soukromá

Střední škola Sion High School, Hradec Králové (IČO: 71341501)
Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové
www.highschool.cz
4letý obor Gymnázium (se sportovním zaměřením)
4letý obor Pedagogické lyceum (se zaměřením na tělesnou výchovu a sport)

státní

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (IČO: 00527939)
Velká 3/64, Pouchov, 503 41 Hradec Králové
www.sssoghk.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Sportovní management)
Jičín

není

Náchod

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. (IČO: 62028561)
Smiřických 740, 547 01 Náchod
www.amnachod.cz
4letý obor Ekonomické lyceum (ŠVP Sportovní management)
Studijní obor vhodný pro žáky, kteří chtějí aktivně sportovat na amatérské či profesionální úrovni, orientovat se
v ekonomických disciplínách, uplatnit se ve sportovním a ekonomickém řízení klubů a jiných subjektů se zaměřením na
sport, získat trenérskou a rozhodcovskou licenci aj.

Rychnov nad Kněžnou

není

Trutnov

není
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soukromá

Hradec Králové
- Hradec Králové
- Nový Bydžov

státní

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov (IČO: 62690221)
Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
www.gnb.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management sportu, Ekonomika a finanční služby)
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Liberec

není

Česká Lípa

není

Jablonec nad Nisou

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace (IČO: 60252537)
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.randovka.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou
Profil studia:
• skloubení studia a vrcholového sportu s cílem dalšího studia na VŠ,
• Možnost získat průkaz trenéra 3. třídy,
• kmenové sporty: atletika, basketbal dívek, biatlon, běžecké lyžování, cyklistika, tenis a volejbal dívek, skicross

státní

Semily
- Jilemnice

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
(IČO: 00856037)
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
www.gymjil.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou nabízí sedm sportů s odborným trenérským vedením (běžecké lyžování,
skok, sjezdové lyžování, biatlon, závod sdružený, atletické a cyklistické disciplíny). Umožňuje kombinaci
gymnaziálního studia s výkonnostní a vrcholovou sportovní přípravou v prostředí Krkonoš. Absolventům nabízí
mj. masérský kurz, trenérskou licenci a zajímavou praxi při pořádání mezinárodních sportovních soutěží. Škola má
vlastní ubytování v domově mládeže.

státní

LIBERECKÝ KRAJ
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státní

Ostrava

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (IČO: 00602060)
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
www.sportgym-ostrava.cz
4letý a 8letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – pro kmenové sporty: atletika, basketbal, judo, plavání, sportovní
a moderní gymnastika, volejbal, cyklistika.
4letý a 8letý obor Gymnázium – pro ostatní sporty: fotbal, stolní tenis, lední hokej, tenis, házená, cyklistika, šerm,
karate, krasobruslení, florbal, střelba, aerobic, tanec, orientační běh, lyžování, squash a další.
Povinnou součástí přihlášky je závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který přímo na přihlášce potvrdí pro uchazeče do
oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (talentová zkouška) sportovní lékař, pro uchazeče do oborů vzdělání
Gymnázium (praktická zkouška) dorostový lékař. Samostatnou přílohou přihlášky pro všechny obory je potvrzení sportovního
klubu s uvedením sportovních výsledků uchazeče v republikových a jiných soutěžích.
Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se přihlášky ke studiu odevzdávají do konce listopadu.
Zařazením speciálního předmětu „teorie sportovní přípravy“ do programu výuky je umožněno absolventům získat trenérskou
licenci v některých sportovních specializacích.
AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. (IČO: 25379569)
Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice
www.ahol.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Sportovní management)
Obor se zaměřuje nejen na aktivní sportovce a připravuje je na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře, např. ve
sportovních klubech a občanských sdruženích, jako manažery pro řízení velkých sportovních akcí, v řízení sportovních
institucí, v reklamě apod. V průběhu studia se mohou studenti bezplatně připravit na získání mezinárodních jazykových
certifikátů PET, FCE a CAE, které zvyšují jejich šance na budoucí uplatnění. Zároveň je možné získat také bezplatně
mezinárodní certifikát ECDL potvrzující počítačovou gramotnost.

soukromá

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Bruntál

není

Frýdek-Místek

není
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soukromá

Karviná

Obchodní akadamie, s. r. o. (IČO: 46580336)
Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná - Hranice
www.obaka-karvina.cz
4letý obor Obchodní akademie (Ekonomika a sport)
Obor Ekonomika a sport nabízí mladým sportovcům příležitost skloubit středoškolské studium s aktivní sportovní
činností. Studium je vhodné pro žáky se zájmem o ekonomii, sport a jazyky. Škola vytváří podmínky pro studium jak
žákům provozujícím sport na výkonnostní a vrcholové úrovni, tak žákům, kteří sport provozují jen rekreačně. Škola
připravuje žáky pro obchodně podnikatelské a manažerské činnosti, včetně orientace na zahraniční spolupráci. Důraz je
proto kladen na ekonomické předměty, výuku cizích jazyků a předměty zaměřené na sport.
Uplatnění absolventa:
• profesionální sportovci, vedoucí sportovních družstev i jednotlivců,
• manažer pro řízení velkých sportovních akcí, specialista sportu volného času,
• sekretáři svazů, vedoucí sportovních středisek, vedoucí fitness,
• pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (IČO: 13644254)
tř. Osvobození č. p. 1111/60, Nové Město, 435 06 Karviná 6
www.sstas-karvina.cz
4letý obor Požární ochrana – ŠVP: Požární technik, BOZP a krizové řízení
1/ Kroužek požárního sportu – určen především pro žáky oboru s maturitní zkouškou Požární ochrana
2/ V rámci školy vznikla tělovýchovná jednota (TJ SŠTaS Karviná, z.s.), pod kterou působí oddíl silového sportu (workout)

státní

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Nový Jičín

není

Opava

není
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Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 (IČO: 60045141)
Komenského 281/3, 790 01 Jeseník
www.gymjes.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou je určen především pro sportovně talentované absolventy 9. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kmenovými sporty jsou sjezdové lyžování, běžecké lyžování, cyklistika,
sportovní lezení. Vrcholovým sportovcům z jiných sportovních odvětví může být studium oboru taktéž umožněno po
dohodě s příslušným sportovním oddílem a jeho osobním profesionálním trenérem.

státní

Prostějov
(pokračování na další
straně)

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 (IČO: 47922206)
Kollárova 2602/3, 796 01 Prostějov
www.gjwprostejov.cz
4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou – studium v tomto oboru je určeno pro sportovně nadané žáky,
kteří jsou členy sportovních klubů a sportovních tříd ZŠ a chtějí skloubit výkonnostní či vrcholový sport
se všeobecným středoškolským studiem gymnaziálního typu zakončeným maturitní zkouškou.

státní

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 (IČO: 00845337)
U Hradiska 157/29, 779 00 Olomouc
www.sslch.cz
4letý obor Logistické a finanční služby se zaměřením na sportovní management. Studium je určeno pro sportovně
nadané žáky. K přihlášce musí být přiložen doklad, že žák je členem sportovního klubu.

státní

Olomouc

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 (IČO: 00848956)
Čajkovského 68/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
www.gcajkol.cz
4letý obor Gymnázium (zaměření na tělesnou výchovu) – atletika, házená, hokej, kanoistika, fotbal, basketbal, plavání,
veslování, volejbal, judo, florbal, cyklistika a další. Nabízí letos celkem 30 míst pro sportovně nadané žáky.
Podmínka přijetí přihlášky: členství v některém z olomouckých a dalších klubů, které zajišťují pravidelné tréninky;
k přihlášce musí být přiloženo doporučení uchazeče oddílem a potvrzení sportovních úspěchů.

státní

OLOMOUCKÝ KRAJ
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Prostějov
(pokračování z předchozí
strany)

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. (IČO: 25348418)
Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov
www.sospo.eu
4letý obor Ekonomika a podnikání (ŠVP Sportovní management) – vzdělávací program je určen nejen aktivním
sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní stupeň, ale i těm žákům, kteří v budoucnosti chtějí spojit
sport se svou profesní kariérou. Studium poskytuje vzdělání se zaměřením na rozvoj sportovní kariéry a působení
v ekonomické a manažerské oblasti sportovních klubů a volnočasových organizací.
Systém výuky umožňuje úpravu rozvrhu pro trénink, závodní činnost nebo sportovní reprezentaci.

Přerov

není

Šumperk

není
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OLOMOUCKÝ KRAJ
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soukromá

Chrudim

EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. (IČO: 25262351)
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví
www.educapardubice.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (zaměření: Sportovní management)
DOD: 04.11.2022, 03.12.2022, 18.01.2023, 18.02.2023. Individuální přístup ke každému žákovi v moderním středoškolském
areálu; podpora talentů v řadách sportovců (spolupráce s kluby). Škola poskytuje žákům po dobu studia licence Microsoft
365, Adobe Creative Cloud; bezbariérový přístup po celé škole. Stravování v areálu školy.
Ubytování v DM Rybitví, Sokolovská 150, 533 54 Rybitví (nachází se v areálu školy).
Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola, s. r. o. (IČO: 25272501)
Víta Nejedlého 482, 537 01 Chrudim III
www.stredniskola.bohemia-chrudim.cz
4letý obor Pedagogické lyceum
DOD: 23.11.2022, 18.01.2023. Pedagogické lyceum (Tělesná výchova a sport) – práce s dětmi, tělocvik 7 hodin týdně,
úspěchy v celostátních soutěžích, praxe ve sportovních klubech, sportovní kurzy (lyžařský, vodácký, cyklistický,
sportovní). Škola velmi dobře připravuje na budoucí povolání, vysoké uplatnění absolventů na trhu práce. Mezioborová
spolupráce.

soukromá

Pardubice

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 (IČO: 48161012)
Dašická 268, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
www.sgpce.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – sportovní gymnázium spojuje gymnaziální studium se sportovní přípravou.
Součástí přijímacího řízení jsou i talentové zkoušky. Sportovní přípravu zabezpečují trenéři podle spoertovních
specializací: kmenové sporty – atletika, basketbal dívky, basketbal chlapci, judo, fotbal, lední hokej, plavání,
veslování. Pro ostatní sporty škola zajišťuje všeobecnou přípravu 4 hodiny týdně a následný specializovaný trénink
probíhá v klubech (např. lední hokej, tenis, florbal, hokejbal, …).
Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky (leden) a státních testů z českého jazyka a matematiky (duben).
Veškeré informace k přijímacím a talentovým zkouškám s možností přípravy k nim prostřednictvím přípravných kurzů na
www.sgpce.cz. Dny otevřených dveří: 20.10.2022 a 24.11.2022.
Ubytování je možné zajistit v Domově mládeže a ŠJ Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice.

státní

PARDUBICKÝ KRAJ
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Svitavy
- Moravská Třebová

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové (IČO: 60162694)
Jevíčská 937/7, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
www.vsmt.cz
4letý obor Vojenské lyceum
4letý obor Elektrotechnika (ŠVP Specialista pozemních sil)
4letý obor Elektrotechnika (ŠVP Specialista vzdušných sil)
DOD: 04.11.2022, 02.12.2022, 06.01.2023. Škola určena mladým lidem se zájmem o matematiku, přírodní vědy, informatiku
a jazyky. Absolventi se uplatní u vojenských útvarů či zařízení nebo pokračují ve studiu na Univerzitě obrany v Brně.
Ubytování pro žáky denního studia, vojáky z povolání a občanské zaměstnance Ministersva obrany bezplatné. Ubytování pro
žáky denního studia na domově mládeže od neděle do pátku povinné. Celodenní strava pro žáky denního studia
Ministerstvem obrany dotována 60 %, 40 % na vrub strávníka. Vlastní domov mládeže. Ubytování zdarma. Stravování v areálu
školy.

Ústí nad Orlicí

není
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státní

Plzeň-město

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
(IČO: 49778137)
Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň
www.spstrplz.cz
4letý obor Pedagogické lyceum – Tělesná výchova – je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel oboru tělovýchovné lékařství dle § 51 zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu.
DOD: 25.11.2022 a 20.01.2023
Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r. o. (IČO: 45356891)
sady 5. května 21, 301 12 Plzeň
www.sapss-plzen.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na Firemní a personální management, Sportovní management, Manažer
zdravého životního stylu. Sportovní management (výběrové zkoušky 14.10.2022 v 9:30 h).
DOD: 02.12.2022 a 13.01.2023 vždy od 13:00–17:00 h. Školu lze navštívit kdykoli po telefonické domluvě.

soukromá

Sportovní gymnázium Plzeň (IČO: 49778137)
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
www.sgpilsen.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal – dívky.
4letý a 8letý obor Gymnázium – všechny druhy sportu; v rámci tělesné výchovy v rozsahu 4 hodiny týdně (gymnastika,
atletika, sportovní hry a nové netradiční sporty); v prvním ročníku je zabezpečena ještě 1 hodina plavání.
DOD: 18.10.2022 (4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou) a 13.12.2022 (4letý a 8letý obor Gymnázium) – vždy v 15:30 h.

státní

PLZEŇSKÝ KRAJ

Domažlice

není

Klatovy

není

Plzeň-jih

není

Plzeň-sever

není

Rokycany

není

Tachov

není
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Benešov
- Neveklov

Obchodní akademie Neveklov (IČO: 68422709)
Školní 303, 257 56 Neveklov
www.oaneveklov.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání – Sportovní management

Beroun

není

Kladno

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 (IČO: 61894737)
Plzeňská 3103, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
www.sgagy.cz
pro žáky z 5. ročníků základních škol:
8letý obor Gymnázium (79-41-K/81) – všeobecné zaměření (1 třída)
Gymnázium (79-41-K/81) – všeobecné zaměření s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na všestranný
tělesný a pohybový rozvoj, vhodné pro přípravu na sportovní trénink v oddílech (1 třída)
pro žáky z 9. ročníků základních škol:
4letý obor Gymnázium (79-41-K/41) – všeobecné studium a studium s rozšířenou výukou tělesné výchovy (1 třída pro
obě zaměření)
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou (79-42-K/41) – na tento obor se vykonávají talentové zkoušky – nutná volba
jednoho sportu z: atletika, judo, plavání, volejbal, hokej
(1 třída).

státní

Kolín

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 (IČO: 48665991)
Kutnohorská 41, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
www.oakolin.eu
4letý obor Ekonomika a podnikání (Sportovní management)
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Příbram

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 (IČO: 00508268)
Gen. R. Tesaříka 114, 216 01 Příbram 1
www.isspb.cz
4letý obor Pedagogické lyceum
Obor nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy nebo humanitních studií. Absolventi ovládají teorii i praktické dovednosti
hlavních druhů sportu a dovednosti samostatně organizovat tělovýchovný proces a různé druhy tréninku. Mohou se
uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí a dospělých.

státní

STŘEDOČESKÝ KRAJ
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není

Mělník

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace (IČO: 00640930)
K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
www.isstechn.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (Management sportu) – cílem je připravit absolventy na pracovní uplatnění v různých
typech sportovních organizací. Absolventi se uplatní např. v oblasti ekonomiky a administrativy klubu, budou připraveni
pro činnost manažerů sportovních klubů a firem zabývajících se sportovním zbožím a službami, vedoucích mužstev,
trenérů, rozhodčích apod. Žáci získají zákl. znalosti somatologie, fyzioterapie, sportovní psychologie i sportovní masáže.
Mají možnost v rámci výuky získat sportovní trenérskou licenci a licenci rozhodčího. Není důležitá sportovní výkonnost,
ale obecně zájem o sport. Obor je zaměřen na žáky, kteří chtějí svou budoucnost spojit se sportem. Škola vytváří kvalitní
podmínky pro přípravu sportovních talentů. Při škole pracuje Sportovní centrum mládeže pro míčové sporty zřizované
Středočeským krajem.

Mladá Boleslav

není

Nymburk

není

Praha-východ
- Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápská 302 (IČO: 61388947)
Zápská 302/8, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
www.szesbrandys.cz
4letý obor Agropodnikání – obor rozšířen o podobor Chov koní a jezdectví. Podmínky přijetí – kritéria přijímacího řízení
budou stanovena podle aktuálně platných předpisů do 31.01.2023. Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy.
Dny otevřených dveří jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Praha-západ

není

Rakovník

není
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Děčín

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace (IČO: 47274611)
Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín 1
www.oadc.cz
4letý obor Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management – určeno všem sportovcům bez ohledu
na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. Studenti získají plnohodnotné vzdělání absolventů obchodní akademie
s maturitou. Rovněž jsou připravováni pro další možné studium na školách vyššího stupně. Výuka je rozšířena o odborné
sportovní předměty, jako jsou např. sportovní marketing, management či rehabliticae. Studenti se účastní lyžařských
výcviků a sportovních kurzů.

Chomutov

není

Litoměřice
- Roudnice
nad Labem

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
(IČO: 46773762)
Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem
www.vosasos.cz
4leté obory vzdělání SOŠ: Dopravní prostředky, Ekonomické lyceum, Agropodnikání se zaměřením Ekonomika
a podnikání. Součástí školy je Fotbalová farma pro nadané žáky s intenzivním tréninkovým programem fotbalu
zajišťovaným kvalifikovanými odborníky. Hráči Fotbalové Farmy při VOŠ a SOŠ hrají Českou divizi dorostu U19 a U17.

Louny

není

Most
(pokračování na další
straně)

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace (IČO: 49872559)
Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most
www.gymmost.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou – přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení
a talentové zkoušky. Další podmínkou přijetí je odpovídající sportovní výkonnost. Mostecké gymnázium realizuje
program MŠMT k přípravě sportovních talentů v olympijských sportech. Kmenové sporty: házená, basketbal, lehká
atletika, tenis, badminton, veslování. V jiných než kmenových sportech může být uchazeč přijat, pokud splňuje kritéria
pro zařazení do reprezentačního výběru ČR nebo CTM v daném sportu, což doloží doporučením příslušného
sportovního svazu. Učební plán je uzpůsoben tak, aby umožňoval dvoufázový trénink. Vedou ho kvalifikovaní trenéři.
Podmínkou pro přijetí uchazeče je lékařské potvrzení způsobilosti pro studium oboru sportovní gymnázium (funkční
vyšetření od sportovního nebo pracovního lékaře).
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státní

Teplice

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. (IČO: 25015192)
Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most
www.sssmep.cz
4letý obor Obchodní akademie – jedním ze zaměření oboru je Sportovní marketing a management. Určeno všem
sportovcům bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň a žákům, kteří chtějí spojit sport se svou profesní
kariérou. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty. Je zde zvýšená hodinová dotace zaměřená na sportovní hry.
Absolventi mohou studovat VŠ sportovního zaměření. Systém výuky umožňuje úpravu studijního plánu pro trénink
a závodní činnost žáků. Škola si klade za cíl připravit žáky pro praktické uplatnění v oblasti sportovního marketingu
a managementu. Velký důraz klade rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích.

soukromá

Most
(pokračování z předchozí
strany)

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace (IČO: 00125423)
Dělnická 21, 434 01 Most
www.sstmost.cz
3letý obor Jezdec a chovatel koní – zaměření na jezdectví a chov koní. Cílem je naučit žáky ošetřovat jednotlivé kategorie
koní, připravovat krmiva, pečovat o zdraví koní a zajišťovat jejich reprodukci, provádět základní a speciální výcvik koní,
realizovat trénink koně pro jednotlivé sportovní a dostihové disciplíny, využívat odborné poznatky při chovatelských
činnostech, obsluhovat technická zařízení ve stájích, používat, udržovat a opravovat vhodné pomůcky a zařízení pro
chov a výcvik koní, vést předepsanou dokumentaci a evidenci. Absolvent se uplatní zejména v povoláních jezdec,
ošetřovatel a chovatel koní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, v lesním hospodářství, rekreačním
a hiporehabilitačním ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní.

Střední škola AGC, a. s. (IČO: 18385877)
Rooseveltovo náměstí 5, Řetenice, 415 03 Teplice 3
www.skola-agc.cz
4leté obory – u některých oborů jsou otevírány skupiny fotbalové přípravy ve spolupráci se Sportovním centrem mládeže při
FK Teplice, úprava rozvrhu, zlepšené tréninkové podmínky.

soukromá

ÚSTECKÝ KRAJ
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Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. (IČO: 25344412)
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
www.spos.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na Sportovní management nebo Trenérství – studium je vhodné pro
žáky se zájmem o ekonomii, sport a cizí jazyky. Studium je rozšířeno o sportovní teoretickou a praktickou výuku. Systém
výuky umožňuje individuální úpravu studijního plánu pro trénink a závodní činnost studentů, reprezentační povinnosti,
účast na turnajích, závodech. Škola vytváří podmínky pro studium jak žákům provozujícím sport na výkonnostní
a vrcholové úrovni, tak i žákům, kteří sport provozují jen rekreačně. Škola připravuje žáky pro obchodně podnikatelské
a manažerské činnosti, včetně orientace na zahraniční spolupráci. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty,
jako jsou např. Psychologie sportu, Management sportovních aktivit, Teorie sportovních aktivit, Výživa sportovce,
Masáže, Základy fyzioterapie, Taping, Sportovní diagnostika a měření apod. Důraz je proto kladen na ekonomické
předměty a vysokou dotací hodin cizích jazyků. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu vysoké školy se sportovním
zaměřením.

Kroměříž

není

Uherské Hradiště
- Staré Město

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (IČO: 60371790)
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
www.sosgsm.cz
4letý obor Ekonomika a podnikání (ŠVP Sportovní management)
Studijní program s osvojením znalostí sportovní přípravy a zdokonalováním sportovních schopností a dovedností. Studijní
plán je přizpůsoben časovým potřebám, tréninky započítány do studia. Úprava školního rozvrhu umožňující dopolední
tréninkovou činnost v rozsahu dvou hodin týdně. Vzdělání nejen v teorii sportovního tréninku a psychologii sportu,
ale i v oblasti ekonomiky, managementu, marketingu a IT. Škola spolupracuje s kluby 1. FC SLOVÁCKO (fotbal),
FBC SLOVÁCKO (florbal), Slovácká Slávie (volejbal), Tenis SLOVÁCKO (tenis) a s mnohými dalšími sportovními kluby.

Vsetín

není
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soukromá

Zlín

státní

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín (IČO: 00559504)
nám. T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
www.gjszlin.cz
4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou (Škola s dobrým startem) – atletika, basketbal, házená, plavání, volejbal.
Ke studiu jsou přijímáni absolventi 9. třídy ZŠ po úspěšném vykonání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka a literatury. Po celou dobu studia řídí sportovní přípravu gymnázium a jeho smluvní
trenéři ve spolupráci s příslušnými Sportovními kluby Zlín. Studenti jsou povinni se po celou dobu studia účastnit všech
sportovních soutěží v návaznosti na příslušné zlínské sportovní kluby.
Vynikající sportovci – reprezentanti mají možnost studovat podle individuálního sportovního plánu.

státní

ZLÍNSKÝ KRAJ

