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Vhodné pro dívky i chlapce 

 

Denní čtyřleté studium zakončené 

maturitní zkouškou. 

Uchazeč musí pro přípravu a výkon 

zdravotnického povolání splňovat 

požadavky stanovené vyhláškou 

č..470/2004 Sb., kterou se stanoví 

seznam nemocí, stavů a vad, které 

vylučují zdravotní způsobilost k vý-

konu zdravotnického pracovníka. 

  

Obsah vzdělávání je strukturován do 

vyučovacích předmětů, jejich rozsah 

je vymezen v učebních plánech. 

Předměty se dělí na základní, po-

vinné pro všechny žáky, a předměty 

výběrové a volitelné. 

  

Odborné vzdělávání má teoreticko-praktický charakter. Praktické vzdělávání se realizuje jak 

formou cvičení ve školních laboratořích, tak formou praktického vyučování na zdravotnických 

pracovištích a formou odborné praxe. Vzdělávací program připravuje žáky pro práci zdravot-

nických pracovníků, kteří budou poskytovat nutriční péči v rámci ošetřovatelského procesu, a 

to pod odborným dohledem nutričního terapeuta. 

 

V oblasti výkonu profese si žáci osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro: 

- přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy 

- edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy 

- práci s informačním systémem zdravotnického zařízení 

- posuzování stavu výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním 

- sestavování předpisu stravy pro jednotlivé diety 

- poskytování první předlékařské pomoci 

 

Ve výuce je žádoucí uplatňovat různé aktivizační metody, které napomáhají vytvoření požado-

vaných klíčových, odborných a dalších dovedností, zvyšují motivaci žáků a pozitivně ovlivňují 

vztah k učení a konkrétnímu vyučovacímu předmětu.   

Nedílnou součástí vzdělávání žáků je příprava na aktivní uplatnění se na trhu práce. 

 Absolvent se uplatní na odborných pracovištích poskytujících specifickou ošetřovatel-

skou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy 

zejména ve zdravotnických zařízeních, ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ús-

tavů a v zařízeních sociální péče a služeb. 

 Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vyso-

kých nebo vyšších školách a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.  
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