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Pro absolventy středních škol 

Vhodné pro dívky i chlapce 

 

 

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z 

odborných předmětů a absolventské práce včetně obhajoby. 

 

Přijímáni jsou absolventi středních škol, kteří 

ukončili studium maturitní zkouškou a splnili pod-

mínky přijímacího řízení. 

Kritéria pro přijetí – výsledky motivačního poho-

voru, zdravotní kritéria a výsledky maturitní 

zkoušky. 

Absolvent oboru je připraven samostatně, na zá-

kladě vlastního posouzení a rozhodnutí ve spolu-

práci s lékařem zabezpečovat komplexní diagnos-

tickou a léčebnou péči na úseku klinické výživy a 

specifické ošetřovatelské péče. Dokáže samo-

statně působit v prevenci chorob, v péči o zdraví a 

v péči o nemocné všech věkových skupin. Je způ-

sobilým poskytovat tuto léčebně-preventivní péči a 

podporu v souladu s diagnózou stanovenou 

lékařem jako samostatný pracovník bez odbor-

ného dohledu. 

Je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny 

k osvojení principů péče o zdraví, stravovacích návyků a k upevnění zásad zdravého životního 

stylu.  

Absolvent má předpoklady pro řídící práci, pro vedení nutričního asistenta. Nutriční terapeut je 

veden k dodržování zásad zdravotnické etiky a standardů nutriční péče, k respektování osob-

nosti pacienta/klienta a jeho práv. 

Absolvent najde uplatnění ve všech typech zdravotnických a stravovacích zařízení, jako zdra-

votnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní nutriční péči. Je při-

praven pro práci v lázních, sanatoriích, penzionech, stacionářích, hospicích, a agenturách do-

mácí péče, v provozovnách veřejného stravování ve školách, v hotelích, v restauračních a 

v edukačních zařízeních. Absolvent může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako kon-

zultant pro výchovu jednotlivých populačních skupin a dále i jako poradce pro náročné životní 

situace, pro sportovce a jiné kategorie. Po absolvování příslušného pedagogického vzdělání, se 

může uplatnit jako přednášející odborných a praktických předmětů ve vysokoškolských odbor-

ných studijních programech v oblasti výživy, jako odborný učitel v oboru nutriční asistent a 

nutriční terapeut nebo jako učitel v oblasti výživy na základních, středních a na odborných ško-

lách. 
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