ACADEMIA MERCURII

Studijní obor

Sportovní management
Ekonomické lyceum – 4letý obor vzdělání s maturitní zkouškou (78-42-M/02)

Chceš
- aktivně sportovat na amatérské či profesionální úrovni?
- chceš skloubit sportovní kariéru se středoškolským studiem?
- domluvit se dvěma světovými jazyky?
- umět na počítači?
- orientovat se v ekonomických disciplínách?
- uplatnit se ve sportovním a ekonomickém řízení klubů a jiných subjektů se
zaměřením na sport?
- získat nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci?
- mít možnost pokračovat ve studiu sportovního managementu či na jiných
vysokých školách zaměřených na sport či ekonomické disciplíny?
- mít uplatnění i po skončení své sportovní kariéry?
Nabízíme
- výuku bez odpoledního vyučování
- možnost ubytování a stravování
- kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, včetně maturit nanečisto
- individuální přístup ke každému studentovi
- možnost studia dle individuálního studijního plánu
Naučíš se
 Ekonomicko-manažerské dovednosti
 Biomedicínské disciplíny (somatologie a fyziologie tělesné zátěže)
 Sportovní teorii (a historii sportu)
 Fungování těla v zátěži
 Zásady organizování a vedení moderního tréninku
 Řídit klub po ekonomické stránce
 Práci s výpočetní technikou
 Cizí jazyky (na výběr AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ)
 Zásady první pomoci
 Získáš nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci

Tvoje budoucí pracovní uplatnění…
…je velmi široké, od funkcí na různých organizačních úrovních ve sportovních
klubech, až po národní instituce a zařízení nabízející rekreační, rehabilitační a
volnočasové aktivity:
- Vedení, správa a provoz sportovních klubů, tělovýchovných a sportovních
zařízení či center volného času (fitness, wellness, …)
- Vedení dětí a mládeže – licencovaní trenéři
- Sportovní agentury, sportovní zařízení měst a obcí
- Konzultační a poradenská činnost
- Trenér, rozhodčí
- Reklamní a marketingové agentury
- Výroba a prodej sportovního zboží
- Organizace specializované na pořádání sportovních akcí
- Služby v oblasti sportu a rekreace
- Specialista sportovních programů pro zdravotně postižené
- Vlastní podnikatelské aktivity
- Všechny oblasti národního hospodářství (výrobní podniky, bankovnictví,
pojišťovnictví, mezinárodní obchod, státní správa, personalistika, ekonomickoadministrativní pozice, …)
Školné na 1 školní rok: 18 000,- Kč (placeno měsíčně á 1 500,-Kč)
Maturita
1. český jazyk a literatura, 2. matematika, 3. cizí jazyk (AJ, ŠJ, NJ, RJ, FJ – volba)
4. ekonomika, 5. volitelný předmět
Volitelný předmět maturitní zkoušky si žáci volí sami podle jejich potřeb aktuálního
dalšího uplatnění. Žáci volí z předmětů, které škola vyučuje, např.: management,
marketing, biologie, informatika, psychologie a další… včetně zaměření na sport!
Přijď se podívat a studuj s námi 

