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Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Ústeckého 
kraje, otevřela za účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka v pátek 3. listopadu slavnostně 
novou učebnu DNT s kuchyní v objektu Domova mládeže pro praxi studentů nového 
studijního oboru.

„Cílem nového studijního programu Diplomovaný nutriční terapeut je připravit nejen 
odborníka na tzv. zdravou výživu, ale i absolventa, který bude schopen samostatně působit 
v preventivní péči, v péči o nemocné a v problematice výživy všech věkových skupin,“ 
představila nový obor ředitelka Hašková.

Hejtman Oldřich Bubeníček komentoval otevření nové učebny takto: „Nový studijní program 
považuji za velmi užitečný a potřebný. Přeji škole, aby se jí dařilo získávat zájemce pro tento 
program. Na nutriční terapeuty čekají i naše zdravotnická zařízení, aby mohla dál zlepšovat 
péči o ty, kteří mají problémy způsobené například poruchami výživy.“

Slavnostního otevření učebny se zúčastnila i předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost ZÚK Radmila Krastenicsová. Investici do nové učebny podpořil Ústecký kraj, 
který je zřizovatelem školy částkou 2,2 mil. Kč.

Program Diplomovaný nutriční terapeut je vyšší odborné tříleté studium pro absolventy 
střední školy s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven samostatně zabezpečovat 
komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči 
zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb. Může pracovat jako preventista v oblasti 
výživy, jako konzultant pro výchovu různých stravovacích kategorií a jednotlivých 
populačních skupin, jako poradce pro sportovce. Po absolvování příslušného pedagogického 
vzdělání se může uplatnit jako přednášející odborných a praktických modulů v oblasti výživy, 
v programech dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, jako odborný učitel.
Studium zahrnuje moduly medicínského základu, humanitní předměty, moduly orientované 
na zdraví a předměty ekonomicko-informativní. Nutriční specializace zahrnuje nauku o 
potravinách, o výživě člověka, o fyziologii výživy, potravinářskou chemii, základy přípravy 
pokrmů a technologie přípravy pokrmů a dále léčebnou výživu a dietologii.
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Na slavnostním otevření nové učebny byla také v rámci spolupráce pozvána Okresní agrární 
komora Most. Připravili jsme pro školu katalogy vítězných potravin za r. 2014 – 2017, stolní 
kalendáře „Regionální potraviny Ústeckého kraje 2018“ a brožury o zemědělství Ústeckého 
kraje, které využijí jako učební pomůcky a které se jim velmi líbily. I to je příklad spolupráce 
Okresní agrární komory Most – Informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkova 
Ústeckého kraje s VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.
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ředitelka OAK Most

V Mostě, dne 7. 11. 2017
Vydává: OAK Most – IC

Fotogalerie:

    

    

    




