Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o.
„I tvůj oblíbený sportovní klub potřebuje nové managery.“
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Představení Vyšší odborné školy VOŠ ČUS, s.r.o.


Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2004 pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV podle svého jediného majitele
Českého svazu tělesné výchovy. Ten se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu (ČUS) a v této návaznosti došlo i k přejmenování školy.



Výuku započala škola v roce 2006 a od té doby jí úspěšně absolvovalo na stovku studentů, kteří našli své uplatnění ve sportovních spolcích, klubech
a svazech, ale také v komerčním sektoru zabývající se nejen sportem.



Škola sídlí v historické východní tribuně Strahovského (Spartakiádního) stadionu.



Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. se zaměřuje na vzdělávací obor Management sportu, akreditovaný MŠMT pod číslem 64-31-N/09, který obsahuje vzdělávací
moduly naplňující povolání budoucích manažerů sportu. Obor je akreditován do roku 2021.



V roce 2016 byl MŠMT akreditován nový vzdělávací obor Wellness specialista pod číslem 74-04-N/02. Akreditace pro tento obor je platná do roku 2022.
V současné době dokončujeme přípravy pro zahájení výuky tohoto oboru ve školním roce 2016/2017.



Vzhledem k velikosti školy je zaručen osobní přístup ke každému studentovi a tím zajištěno příjemné a rodinné zázemí.



Škola si zakládá na kompletní podpoře vývoje a rozvoje dětí a mládeže, a proto podporuje propojení vzdělávání a sportování.



Studenti se nad rámec zaměření svého oboru mohou ve škole dále vzdělávat například díky cenově zvýhodněnému kurzu maséra nebo v trenérské škole,
která zabezpečuje školení trenérů licence B (II. třídy). Oba tyto kurzy jsou základem pro získání živnostenského oprávnění. Benefity studia v takové podobě
se stále rozšiřují a každý školní rok se přidávají novinky k dalšímu doplnění vzdělání.

Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. – www.vos-cus.cz

3

Proč studovat VOŠ ČUS, s.r.o.?


Protože obsah studia management sportu vychází z aktuálních potřeb sportovního prostředí a škola díky svému propojení s největší sportovní organizací
v České republice dokáže pružně reagovat na aktuální poptávku sportovního prostředí a jeho potřeby.



Protože na rozdíl od studia na VŠ je obsah studia zaměřen především na praxi, kterou studenti získávají díky odborným praxím konaných ve sportovních
klubech, spolcích a jiných organizacích.



Protože u nás student během svého studia získá nejen teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti, a to v komerčním i nekomerčním
sportovním prostředí.



Protože student během svého studia pronikne do problematiky organizace českého sportu a získané znalosti jej připraví, jak řešit problematiku organizace
a fungování sportu.



Protože výuku u nás zajišťuje kvalitní pedagogický sbor akademiků i odborníků z praxe. Zakládáme si na personálním zabezpečení výuky a na své
pedagogy klademe vysoké nároky na atraktivitu a účelnost výuky- nejedná se tedy pouze o předávání definicí z knih.



Protože využíváme ke spolupráci partnerské organizace a sportoviště České unie sportu, z.s.:

Sportovní centrum Nymburk, Plavecký stadion Podolí,

Lyžařský areál Zadov.


Protože je do naší školy pohodlné a kvalitní dopravní spojení jak MHD, tak i soukromě autem a nemusíte mít starost, kde zaparkovat, protože parkovacích
míst zdarma je v okolí školy dostatek.



Protože nedaleko školy se studenti mohou pohodlně a kvalitně stravovat v Menze ČVUT, která je od školy vzdálená 200 m.



Protože, jako studentům do 26 ti let vám u nás stále platí statut studenta, díky kterému můžeš uplatňovat slevy poskytované studentům na dopravu,
kulturu, sport atd., ale také máš stále nárok na sociální podporu státu jako je sirotčí důchod, daňová zvýhodnění poplatníka a studenta, a další.
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Nabízené vzdělávací programy:
Management sportu


Vzdělávací program Management sportu: 64-31-N/09, vzdělávací obor v denní a kombinované formě je souborem ekonomických, manažerských,
marketingových, právních, jazykových a TVS modulů, rozšířených o další navazující podpůrné moduly.



Student získá teoretické znalosti v předmětech jako je marketing, management, sportovní management, pořádání sportovní akcí, PR, komunikace a další,
které se pak prakticky naučí aplikovat díky pravidelné praxi, která je nedílnou součástí studia.



Řádná délka studia je pro denní i kombinovanou formu 3 roky a studium je zakončeno absolutoriem s titulem DiS. (diplomovaný specialista).



Vedle zázemí školy ve Strahovském stadionu, kde je vyučována veškerá teoretická výuka, je ke studiu využívána i řada sportovišť pro praktickou část TVS
a odborné praxe jsou konány ve smluvních sportovních zařízeních. Dále se studenti seznamují s provozem sportovních klubů, spolků a organizací.



Povinnou součástí studia je absolvování sportovních kurzů jako je lyžařský a turistický.



Výhodou studia je možnost využití stipendijních programů, statut studenta až do 26 let, doba výuky přizpůsobená i vrcholovým sportovcům a trenérům,
výborná dostupnost školy, osobní přístup ke studentům.
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Profil absolventa oboru Management sportu


Absolvent VOŠ ČUS, s.r.o. v oboru Management sportu je odborníkem v oblasti managementu a sportovního managementu. Během studia získal teoretické
znalosti v modulech management, sportovní management, marketing, PR, komunikace, organizování sportovních akcí, právo,

pedagogika, pedagogika

sportu, anatomie, fyziologie, zdravotní cvičení, a další. Tyto teoretické znalosti se naučil aplikovat do praxe během povinných školních praxí. Absolvent je
schopný obstát v konkurenci absolventů stejných a podobných oborů z jiných VOŠ a VŠ. Jeho přínosem pro budoucího zaměstnavatele je znalost
sportovního prostředí, díky propojení VOŠ s největší sportovní organizací v České republice, Českou unií sportu a praktické zapojení so prostředí sportu již
během studia.
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Nabízené vzdělávací programy:
Wellness specialista
Připravováno pro školní rok 2016/2017


Wellness specialista: 74-41-N/02, vzdělávací obor v denní a kombinované formě se skládá ze dvou hlavních částí, kdy první je zaměřená na ekonomické
a provozní moduly (např. marketing, management, ekonomika podniku, organizace atd.) a druhý je zaměřen na praktické moduly (např. masáže, shiatsu
masáže, regenerace, výživa atd.)



Student se získané teoretické znalosti naučí prakticky aplikovat na konkrétní segment trhu práce, a to jsou wellness služby.



Řádná délka studia je pro denní i kombinovanou formu 3 roky a studium je zakončeno absolutoriem s titulem DiS. (diplomovaný specialista).



Vedle zázemí školy ve Strahovském stadionu, kde je vyučována veškerá teoretická výuka, je ke studiu využívána i řada sportovišť pro praktickou část TVS
a odborné praxe jsou konány ve smluvních sportovních zařízeních. Dále se studenti seznamují s provozem sportovních klubů, spolků a organizací, chodem
wellness zařízeních.



Povinnou součástí studia je absolvování sportovních kurzů jako je lyžařský, turistický.



Výhodou studia je možnost využití stipendijních programů, statut studenta až do 26 let, doba výuky přizpůsobená i vrcholovým sportovcům a trenérům,
výborná dostupnost školy, osobní přístup ke studentům
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Profil absolventa oboru Wellness specialista


Absolvent VOŠ ČUS, s.r.o. v oboru Wellness specialista je odborníkem v oblasti wellness a provozování wellness zařízeních. Během studia získal teoretické
znalosti v modulech management, sportovní management, marketing, PR, komunikace, organizování wellness akcí, právo, anatomie, fyziologie, zdravotní
cvičení, masáže, saunování, různě druhy relaxačních masáží, akupunktura, a další. Tyto teoretické znalosti se naučil aplikovat do praxe během povinných
školních praxí ve wellness zařízeních. Absolvent je schopný obstát v konkurenci absolventů stejných a podobných oborů z jiných VOŠ a VŠ. Jeho přínosem
pro budoucího zaměstnavatele je znalost provozu a chodu wellness zařízeních i potřeb nabízených služeb. Reálně tak dokáže zhodnotit aktuální potřeby
jednotlivých služeb wellness center a zhodnotit poptávku trhu po daných službách.
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Kurzy

Lyžařský kurz

Povinný

obsahuje

Ostatní kurzy

výuku

Povinný kurz: obsahuje výuku outdoor

Volitelný kurz: masér. Za zvýhodněnou

lyžování, snowboardingu, běžeckého

aktivit: cyklistika, turistika, vodáctví,

cenu si mohou studenti doplnit své

lyžování,

teambuldingové

vzdělání v masérském kurzu po jehož

horách…

kurz:

Turistický kurz

bezpečnosti

pohybu

na

aktivity

v

přírodě,

inline-bruslení, bezpečnost pohybu v

absolvování

obdrží

certifikát

sloužící

přírodě…

jako podklad k vydání živnostenského
oprávnění.
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Stipendijní programy a programy podpory studentů


Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o. nabízí svým studentům stipendijní programy a program podporující vrcholové sportovce.



Stipendijní programy, programy podporující studenty:
ČUS Sportuj, studuj s námi!- Sportovní stipendium- určeno aktivním sportovcům a členům sportovních svazů a SK/TJ
sdružených v ČUS. Toto stipendium umožňuje jeho držitelům čerpání slevy na školném do výše až 2.000,- Kč/ školní rok.
ČUS sportuj, studuj s námi!- Sociální stipendium- „ČUS Sportuj, studuj s námi!“- propojení projektu ČUS Sportuj s
námi!, který podporuje sportování dětí a mládeže v celé ČR s projektem podporující vzdělávání mládeže do společného projektu
„ČUS Sportuj, studuj s námi!“. Toto

stipendium umožňuje jeho držitelům čerpání finanční podpory na vzdělání na VOŠ ČUS, s.r.o.

až do výše 23.000,- Kč u denního studia a 17.000,- Kč u kombinovaného studia/ školní rok.
Individuální studijní plán- podporuje vrcholové sportovce a sportovce v aktivním tréninku nebo reprezentanty. Umožňuje úpravy
povinné docházky tak, aby bylo umožněno studentovi plnit kompletní vrcholový trénink.

Více o možnosti stipendijních programů a programů podporujících studenty naleznete na webových stránkách VOŠ ČUS.
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Spolupracujeme se sportovními zařízeními České unie
sportu, z.s.

Sportovní centrum Nymburk

Lyžařský areál Zadov

Plavecký stadion Podolí

SC Nymburk využívá VOŠ ČUS, s.r.o.

LA Zadov využívá VOŠ ČUS, s.r.o. pro

PS Podolí je pro VOŠ ČUS, s.r.o.

pro veškeré dlouhodobé soustředění

organizaci

vzorovým

studentů a velké sportovní akce. VOŠ

kurzu. Prostředí Šumavy je vhodné jak

sportovního

úzce

pro plnění podmínek zimních, tak i

služby sportovního charakteru, tak i

letních aktivit.

relaxačních služeb.

www.lazadov.cz

www.pspodoli.cz

spolupracuje

na

organizaci

a

přípravě sportovních akcí konaných v

lyžařského

i

turistického

příkladem
areálu

řízení

velkého

poskytující

jak

SC Nymburk.
www.scnb.cz
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Kontakty
Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6- Břevnov
IČ: 271 827 89
Bankovní spojení: 170385118/0600
www.vos-cus.cz
vos.study@cuscz.cz
737 218 595
233 017 315
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Partneři školy
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