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Proč sis po základní škole zvolil ke studiu právě 
sportovní management na naší škole?
Protože jsem sportovec a hraji za Slovácko, které s touto 
školou spolupracuje, byla má volba jasná. Také mi vy-
hovuje dostupnost tréninkového areálu, který je pěšky 
sotva 5 minut. A v neposlední řadě je to internát školy, 
kde mám spoustu známých, kamarádů a spoluhráčů. 
Protože jsem sportovec tělem i duší, tak mne lákal obor 
sportovní management.

Jaké jsou tvé největší sportovní úspěchy?
Velmi si cením mé nominace v reprezentaci do 17 
let. S českým výběrem jsme měli mnoho úspěchů, 
za největší považuji vítězství v kvalifikaci na mis-
trovství Evropy, kde se mi podařilo vsítit gól a na 
další tři jsem navíc přihrál. Dále jsme s reprezentací 
zvítězili v mezinárodním turnaji v Dubaji, kde se mi 
také podařilo vstřelit gól a připsal jsem si také jednu 
asistenci.  

Jako sportovec máš hodně povinností nejen 
školních, ale i sportovních, jak se ti daří skloubit 
tyto povinnosti?
Není jednoduché každý den trénovat a ještě zvládat 
učivo. Ale věřím, že studijní povinnosti zvládnu.

Děkujeme Ti za rozhovor a přejeme Ti mnoho 
úspěchů nejen při studiu na naší škole.
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Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město



KDO JSME? PROČ STUDOVAT U NÁS?

JSME ÚSPĚŠNÍ!

JSME 
JEDINEČNÍ

Díky získaným znalostem z 
ekonomie a sportu má ab-
solvent možnost uplatnit se 
ve sportovních klubech a v 
dalších sportovních orga-
nizacích. 

Naši studenti absolvují během 
studia odbornou praxi v pod-
niku dle vlastního výběru, kde 
mohou uplatnit znalosti zís-
kané při studiu.

PROPOJUJEME 
TEORII S PRAXÍ

PODPORUJEME
SPORTOVNÍ AKTIVITY

Komunikujeme a spolupracu-
jeme se sportovními kluby a 
snažíme se vytvořit prostor 
pro úspěšné propojení spor-
tovního tréninku a školy.

Jsme flexibilní a moderní škola, 
která poskytuje našim talen-
tovaným žákům individuální 
úpravu vzdělávání i indi-
viduální konzultace u našich 
kvalifikovaných pedagogů.

PODPORUJEME
TALENTY

Jako škola otevřená sportovcům máme mnoho úspěchů 
v různých sportovních činnostech. Naše studentky již 
podruhé obhájily zisk zlaté medaile v celorepublikovém 
turnaji středních škol ve futsale. Dále se můžeme po-
chlubit četnými úspěchy ve florbale, fotbale, volejbale, 
gymnastice a atletice.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je 
vzdělávacím zařízením, jehož historie sahá až do 60. let 
minulého století. Původně zemědělsko-technicky orien-
tovaná škola uznávaná tehdy nejen v Jihomoravském 
kraji, je věrna své tradici a nabízí maturitní obory, které 
odpovídají sice současným trendům a potřebám, ale 
kopírují počáteční zaměření školy.

V oboru Ekonomika a podnikání se orientujeme na 
Daňové poradenství, kde jsou vyučovány předměty, 
které nedílně patří k odborníkovi, který pracuje ve všech 
oborech podnikové sféry. Nově se zaměřujeme na Spor-
tovní management, jelikož jsme školou, která fandí 
sportu a podporujeme žáky, kteří se snaží dělat sport 
vrcholově či závodně. 

Chcete-li se uplatnit v praxi či studovat dál na oborové 
vysoké škole, naše škola je pro Vás správnou volbou.
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