Výhody studia
na Vyšší odborné škole
České unie sportu, s.r.o.:
 sociální program, slevy:

- možnost uplatnění daňových zvýhodnění
a slev
- statut studenta - poskytuje možnost slev na
dopravu, kulturu, sport a řadu dalších aktivit

 stipendijní programy:

- sportovní stipendium - pro aktivní sportovce,
trenéry a členy sportovních svazů a SK/TJ
sdružených v ČUS  
- sociální stipendium - „ČUS Sportuj, studuj
s námi!”

 individuální studijní plán

pro vrcholové sportovce

Vyšší odborná škola
České unie sportu, s.r.o.
Korespondenční adresa:
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov
Adresa studijního oddělení a učeben:
Vaníčkova 9, 160 17 Praha 6 - Břevnov

233 017 315
737 218 595
www.vos-cus.cz
       https://www.facebook.com/VOSCUS

Management
sportu

 zaměřeno na praxi v oboru

- díky tomu se studium na VOŠ odlišuje od
teoretického vzdělání VŠ

Partneři školy:

 spolupráce se sportovními zařízeními ČUS

- sportovním centrem Nymburk
- Plaveckým stadionem Podolí
- Lyžařským areálem Zadov

 intenzivní výuka cizích jazyků
 kvalitní pedagogický sbor složený z aka-

demiků a odborníků z oborů

 volitelný masérský kurz s certifikátem

pro studenty VOŠ za zvýhodněnou cenu

 získaný titul: DiS.

(Diplomovaný specialista)

Více k nabízeným stipendijním programům naleznete na našich webových stránkách
www.vos-cus.cz

www.vos-cus.cz

Management sportu
Cílem studia je vychovat a vzdělat
odborníky v oblasti managementu
sportu, kteří obstojí v konkurenci vedení
sportovního prostředí, ale své znalosti
mohou využít i v komerčním sektoru.
Studium oboru obsahuje moduly:
 marketing
 management
 komunikace
 PR
 management sportu
 ekonomie
 ekonomika podniku
 účetnictví
 právo
 psychologie
 psychologie sportu
 pedagogika sportu

„I tvůj oblíbený
sportovní klub
potřebuje nové
managery”

 anatomie
 TVS

 Forma studia: denní/kombinovaná
 Délka studia: 3 roky
 Forma zakončení: absolutorium
 Získaný titul: DiS.
(diplomovaný specialista)
 Požadavky pro přijetí: středoškolské
vzdělání ukončené maturitou, vstupní
pohovor
 Cíl studia: výchova a vzdělání studentů tak, aby se z nich stali
odborníci v oblasti managementu
sportu, aby byli prospěšní sportovnímu
prostředí a jeho dalšímu vývoji, a
v neposlední řadě, aby dokázali obstát
v konkurenci komerčního sektoru
 Uplatnění absolventů: ve vedení
sportovních svazů, sportovních klubů
a tělovýchovných jednot, v managementu
komerčních
sportovních
zařízení a center, v event agenturách,
jako trenéři, cvičitelé, sportovní
poradci

 cizí jazyky
 kurz lyžování
 kurz turistiky

Obor Management sportu je akreditovaný MŠMT až do roku 2021.

 Školné: 23.000,- Kč (školní rok)

Více o přijímacím řízení naleznete na
www.vos-cus.cz

