
Profil absolventa

Absolvent získá prakticky orientované vzdělání v managementu sportu, 
rozšířené vzdělání zejména v oborech právo, informační technologie, 
cizí jazyk, ekonomika, účetnictví. Pro zájemce je připravena řada indivi-
duálních odborných seminářů v různých oblastech. Osvojí si metodicko-
-organizační činnosti v tělovýchovných a sportovních subjektech. Bude 
připraven pro práci managera ve sportovních svazech, TJ, klubech atd.

Harmonogram školního roku 2010/2011

Přijímací řízení:
Termíny: čtvrtky 15. 7., 26. 8. 2010 (denní a dálk. forma studia)
Vždy od 10:00 hodin v budově VOŠ ČSTV, Vaníčkova 2/A, Praha-Strahov
Termín podání přihlášek:  I. kolo do 30. 6. 10 průběžně
 II. kolo do  8. 7. 10
 III. kolo do 19. 8. 10
Dny otevřených dveří: 20. 5., 10. 6. 2010
Vždy v 10:00 hodin a 16:00 hodin v budově VOŠ ČSTV s.r.o., Strahov, 
Vaníčkova 2/A
Přihláška ke studiu:
Přihláška ke studiu se podává písemnou formou, tiskopis si mohou ucha-
zeči stáhnout z web stránek, nebo vyzvednout v kanceláři VOŠ ČSTV 
s.r.o., ev. zašleme na adresu.
K přihlášce přiložte doklad o poplatku 300 Kč a kopii maturit. vysvědčení.
Banka:  GE MONEY Bank
Číslo účtu:  170385118/0600
Variabilní symbol:  rodné číslo
Školné za rok 10/11:  22 000,- Kč denní forma studia
 17 000,- Kč dálková forma studia
 (Možnost rozdělení na dvě splátky)
Termín splatnosti:  do 31. 8. 2010

Přijímací řízení

– bude zaměřeno zejména na posuzování všeobecných znalostí          
a informovanosti o problematice sportu

– součástí řízení nejsou talentové zkoušky
– zkušenosti a praxe z aktivního sportu je vítána

zařazená do sítě škol MŠMT ČR, 
jako jediná v ČR realizuje 

akreditovaný vzdělávací program 64-31-N/12

MANAGEMENT 

TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Kontaktní údaje
 
 Adresa:  VOŠ ČSTV s.r.o., 
  Zátopkova 2/100, Praha 6 – Břevnov
 PSČ:  160 17
 IČO 27182789
 DIČ CZ 27182789 
 Telefon: +420 233 017 351 – ředitel
  +420 233 117 315 – studijní oddělení
 F ax: +420 233 358 467
 Mobil: +420 737 218 595
 Web: www.cstv.cz
 E-mail: vos.cstv@cstv.cz

Všeobecné informace

  délka vzdělávacího programu: 3 roky – denní studium, 
  4 roky – dálkové studium
  forma studia:  denní studium, dálkové studium
  dosažený stupeň vzdělání:  vyšší odborné
  způsob ukončení studia:  absolutorium
  certifikace:  vysvědčení o absolutoriu, 
  diplom absolventa
  označení absolventa:  diplomovaný specialista (Dis.)


