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O naší společnosti 
 

Středisko vzdělávání s.r.o. je vzdělávací a poradenská instituce s dlouholetou tradicí. Na trhu působíme již 

od roku 1992. Poskytujeme kurzy a semináře nejen pro širokou veřejnost, ale také pro firmy a organizace, 

kterým jsme schopni vytvořit vzdělávací programy na míru. Mimo jiné se zaměřujeme na vzdělávání 

zaměstnanců sociálních služeb, kterým nabízíme rekvalifikační kurzy (akreditace MPSV ČR), kurzy 

pro další vzdělávání (akreditace MPSV ČR) a odborné semináře a školení různého zaměření. 

Naší hlavní předností je kvalita a odbornost lektorského týmu, který se skládá z univerzitních lektorů, 

profesorů a odborníků z praxe. Naší snahou je, aby kurzy a semináře byly edukativní, ale také zábavné 

a aby si klienti z výuky odnesli co nejvíce. Snažíme se také o to, aby s klienti danou problematiku 

vyzkoušeli v praxi či na reálných příkladech. 

Za dobu naší existence jsme realizovali mnoho kurzů a úspěšně vychovali stovky absolventů. 

Dlouhodobě spolupracujeme se státními institucemi, ministerstvy, úřady práce, vzdělávacímu ústavy 

či neziskovými organizacemi, ale také s firmami, školskými, sociálními a zdravotnickými zařízeními. 

Snažíme se reagovat na aktuální dobu, současné problémy i požadavky trhu a jednotlivců, a proto naši 

nabídku stále aktualizujeme. Připravujeme nové akreditace, vymýšlíme další kurzy a semináře  

a inovujeme naše znalosti a postupy, abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší servis a poradenství.  
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Zdravá výživa a životní styl 
 

Nabízíme semináře zaměřené na aktuální otázky, žhavé problémy a moderní trendy z oblasti výživy, 

stravování a gastronomie. Vzdělávací aktivity jsou vhodné pro výživové poradce, nutriční specialisty, 

pracovníky stravovacích zařízení, pracovníky ve zdravotnictví či sociálních službách i pro širokou 

veřejnost. Nejsou nutné žádné vstupní znalosti. 

Výuka je vedena zkušenými nutričními terapeuty, lékaři, zdravotními sestrami, pedagogy 

zdravotnických škol a dalšími odborníky, kteří se v dané oblasti léta pohybují, a mají proto nejen 

teoretický přehled, ale především i zkušenosti z praxe. 

Vzdělávání probíhá v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava 

(ul. 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory). Součástí některých seminářů jsou také praktické nácviky 

nebo jiné aktivity, abyste si vše mohli maximálně vyzkoušet. 

Pro účastníky jsou zdarma připraveny výukové materiály. Po ukončení semináře obdrží Osvědčení 

o absolvování vzdělávacího programu. 

V případě zájmu je možné vzdělávací aktivity uspořádat také ve firmě, organizaci či jiném místě, 

dle přání objednavatele. Lze také pozměnit obsah či rozsah seminářů. Pokud budete mít zájem 

či dotazy, neváhejte nás kontaktovat.  
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Co jste o lécích a lékárnách nevěděli 

Dříve každá lékárna voněla a měla v sobě kousek tajemna. Jak se změnily lékárny a proč?  Pro jistotu 

nečtete příbalový leták, protože stejně všechny léky jsou chemie a mají nežádoucí účinky? A jsou lepší 

bylinky? Pojďte prostřednictvím kurzu alespoň nahlédnout do světa šuplíků, krabiček, mastiček i sirupů 

a zjistit, co musí umět lékárník a farmaceutický asistent, aby Vám dokázali správně poradit. 

  

Nechte se zlákat paní Farmacií, vědou, která Vám pomůže, budete-li její rady brát vážně a používat 

zdravý rozum. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Proměna lékárny v čase 

2. Kdy se z tabletky stane lék aneb i léky mají své zákony 

3. Osud léku v těle, správné užívání různých lékových forem 

4. Na co brát ohled při užívání léku, ovlivnění účinku 

5. Není krabička jako krabička – rozdíly mezi léky a doplňky stravy 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 10 vyuč. hod. 

 

Detoxikace organismu 

Nejenom jarní období, ale také následující léto je vhodným ročním obdobím, kdy svému tělu můžeme 

pomoci k očistě a kdy lze nejlépe detoxikovat svůj organismus. Naše snažení nám v těchto obdobích 

ulehčuje velká nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, vhodné počasí pro fyzickou aktivitu a v neposlední 

řadě pro pozitivní myšlení. Jarní očista (detoxikace chcete-li) může být způsobem, jak se vypořádat 

s únavou i zažívacími potížemi. Nastartuje metabolismus a dodá organismu novou energii. Jednoduše 

nám dobíjí baterky. Ovšem v případě, že konkrétní podoba očisty vyhovuje našemu vnitřnímu 

nastavení, našemu zažívacímu systému a našim zvykům. Detox by měl být nastavený především 

individuálně. Snadno se totiž může stát způsobem, jak pociťovaný nedostatek energie ještě prohloubit. 

  

Názory se různí. Není divu. Ze všech stran se na nás hrne spousta informací, jak se správně 

detoxikovat. Pomůžeme Vám si vybrat právě pro Vás tu správnou, hlavně zdravou formu detoxikace. 

Máme pro Vás praktické návody na jarní detoxikaci organismu a tipy na to, jak si sestavit zdravý jarní 

jídelníček. Společně si můžeme některá jídla vyzkoušet připravit! 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Jak začít s detoxem organismu 

2. Které zásady dodržet, ať si neuškodíme 

3. Výběr vhodných potravin a doporučení 

4. Ukázkové a individuální jídelní lístky 

5. Propočty nutričních hodnot 

6. Praktická ukázka s ochutnávkou 
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Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Diabetik a jeho stravování 

Seminář je zaměřen na problematiku stravování člověka s onemocněním diabetes mellitus (cukrovka). 

Po stručné charakteristice onemocnění je zaměřen zejména na vhodné stravování diabetiků, budete 

seznámeni se zásadami diabetické diety, zastoupením a významem jednotlivých živin v jídelníčku, 

pojmem výměnné jednotky a jejich využitím při sestavování vhodného jídelníčku.  

 

Obsahová náplň: 

 

1. Stručná charakteristika onemocnění diabetes mellitus 

2. Sacharidy, tuky a bílkoviny v diabetické dietě 

3. Zásady při stravování diabetika 

4. Výměnné jednotky v diabetické dietě 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Diety při metabolických onemocněních 

Metabolická onemocnění, rovná se obezita, Diabetes mellitus, hypercholesterolomie. Chtěli byste se 

seznámit s potravinami, které jsou pro metabolické diety důležité? A kterým se vyhnout? Zjistit vhodné 

technologické postupy u nemocných s vysokým obsahem cholesterolu v krvi? 

  

Životní styl plný stresu, nepravidelností a špatné životosprávy dává podklady pro vznik tak závažných 

nemocí. Nemocí, které lze považovat za epidemii dnešní doby. Můžeme proti nim bojovat již v období 

před propuknutím nemocí, podporovat preventivní opatření těchto chorob. 

  

Rovněž, a především, Vás seznámíme s dietními postupy u těchto diet indikovaných v nemocnicích. 

Nejednou se Vám může v životě přihodit setkání s klientem, který Vám řekne, že má indikaci diety např. 

č. 9? Budete znát, co to znamená? 

  

V neposlední řadě se tato onemocnění mohou týkat třeba Vašich rodinných příslušníku či blízkého 

okolí. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Indikace metabolických diet 

2. Význam metabolických diet v dietním stravováním 

3. Charakteristika metabolických diet 

4. Objasnění jednotlivých diet 

5. Domácí příprava metabolických diet 

mailto:info@vsostrava.com
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6. Výměnné jednotky X diabetické tabulky 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Doplňky stravy 

Na trhu se objevuje stále více doplňků stravy, které svým vzhledem a informacemi uváděnými na obalu 

připomínají léky. Jak se vyznat v množství přípravků nabízených v reklamách a na internetu? 

Jak posoudit jejich spolehlivost a bezpečnost? V semináři o doplňcích stravy se dozvíte o rozdílech 

mezi léky a doplňky stravy, co lze skutečně od doplňků stravy očekávat a zda i ty přírodní jsou za všech 

okolností bezpečné. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Doplněk stravy – co si pod pojmem představit 

2. Doplněk stravy není lék – hlavní rozdíly 

3. Schvalování a uvádění na trh – trocha legislativy 

4. Zázračné tabletky aneb co můžeme a nemůžeme očekávat 

5. Přínosy a rizika 

6. Nenechme se napálit – kde najít další informace 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Fytoterapie 

Rostliny se odedávna používaly k léčbě nejrůznějších zdravotních potíží. Jaké je postavení fytoterapie 

dnes? Jaké problémy můžeme bylinkami řešit a kdy je jich používání naopak rizikové? 

  

Na kurzu se dozvíte zajímavé informace nejen o látkách, které jsou v různých léčivých rostlinách 

obsaženy, ale i to, že správné zacházení a příprava má vliv na výsledný účinek. Pokud si léčivky sami 

nesbíráte, naučíte se orientovat v údajích na krabičkách a vybrat si kvalitní produkt. Druhá část kurzu je 

věnována nejčastějším zdravotním problémům, při kterých je fytoterapie výhodná – léčbě kašle, infekcí 

dýchacích a močových cest a podpoře imunity. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Je fytoterapie šarlatánství nebo věda 

2. Mýty, rizika a limity léčení pomocí rostlin 

3. Nejvýznamnější obsahové látky rostlinných drog, účinky a využití 

4. Způsoby zpracování léčivých rostlin – od čaje k medicinálnímu vínu 

5. Samoléčba rostlinnými přípravky ovlivňujícími imunitu 

6. Fytoterapie pro řešení poruch trávení a potíží dýchacích 

7. Rostlinné drogy při problémech s močovými cestami 

mailto:info@vsostrava.com
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Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 8 vyuč. hod. 

 

Jak si správně osladit život 

Na trhu najdeme obrovské množství nejrůznějších sladidel. Od klasického cukru přes exotický agávový 

sirup až po záhadně znějící chemické názvy umělých sladidel jako cyklamát. Tyto alternativy jsou 

některými vychvalovány jako skvělé náhražky klasického cukru, jiní je naopak zatracují jako jedy. 

Na semináři zjistíte, co na to říká věda a čím bychom měli sladit, abychom si zbytečně neškodili. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Úvod do sladidel  

• definice 

• přehled a dělení 

• sladivost 

• výhody a nevýhody náhradních sladidel 
2. Umělá sladidla  

• jednotliví zástupci 

• značení na obalech 

• historie 

• výroba 

• bezpečné dávky 

• metabolismus 

• bezpečnost a toxikologie 

• vědecké studie 
3. Shrnutí umělých sladidel 

4. Přírodní sladidla  

• zástupci 

• značení na obalech 

• dávky 

• sladivost 

• metabolismus 
5. Poruchy metabolismu sacharidů 

• základní informace 

• projevy 

• diagnostika 

• léčba 
6. Sladidla budoucnosti 

7. Prostor pro dotazy a diskuzi 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Luštěniny a jejich možné úpravy 

Luštěniny patří mezi potravinové skupiny s významnými nutričními hodnotami a pozitivním vlivem 

na naše zdraví. Přesto jsou stále v českém jídelníčku nedoceněny. Málokdo z nás je zařazuje 

dle výživových doporučení 2krát až 3krát týdně. Lidé je většinou ani všechny neznají, obávají se pracné 

přípravy a nepřitažlivé chuti výsledných pokrmů. Tento modul má ukázat, jak správně upravit jednotlivé 

druhy luštěnin a výrobky z nich. Nabízí ukázku zpracování teplých pokrmů, studené kuchyně i moučníků 

z jednotlivých druhů této významné potravinové skupiny. 

  

Cílem je naučit se samostatně připravit různé druhy pokrmů z luštěnin, včetně moučníků. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Teoretická část  

• druhy luštěnin včetně méně známých druhů 

• nutriční složení jednotlivých druhů luštěnin 

• význam luštěnin ve výživě člověka a jejich postavení v českém jídelníčku 

• zásady pro správnou přípravu pokrmů z luštěnin 
2. Praktická část  

• předběžná příprava luštěnin 

• příprava vybraných pokrmů z luštěnin 

• finální úprava a dochucování 

• degustace pokrmů 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Mýty a fakta ve výživě 

V oblasti výživy se pravidelně objevují nové diety a výživové senzace. Na pultech knihoven je nezměrné 

množství titulů o zdravé stravě a o "fungujících dietách". Populace je ale obéznější a nemocnější 

než kdykoli dříve.  

 

Na semináři se budeme snažit přijít na kloub některým mýtům ve výživě a zjistíme některé překvapivá 

fakta. Dozvíte se o některých dietních paradoxech a základních chybách, které brání lidem k dosáhnutí 

a udržení optimální váhy. Zkusíme si objasnit otázky, jestli jsou tuky opravdu těmi "záporáky" v našem 

životním příběhu. Řekneme si o kladech a záporech rostlinné stravy a stravy založené na konzumaci 

živočišných produktů. A možná se i dozvíte, že antioxidanty nejsou těmi spásnými zázraky, které nás 

vyléčí ze všech neduhů a oddálí stáří. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Dietní paradoxy 

2. Jak je to s rostlinnou stravou 

3. Mléko a maso, ano nebo ne 

4. Špatné tuky 

5. Kouzelné antioxidanty 

mailto:info@vsostrava.com


 

 

 

 

   Středisko vzdělávání s.r.o. 
   Vzdělávací a poradenská instituce 

  
 

Středisko vzdělávání s.r.o.       11 

ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory 
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340 

6. Výživová doporučení na závěr 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Plánování stravy bez lepku 

Citlivost na lepek je „prý“ novou civilizační nemocí.  Jaký je rozdíl mezi Celiakii a alergii na lepek? Jsou 

moderní bezlepkové diety přínosem pro organismus v rámci hubnutí? Jaké jsou příznaky těchto 

nemocí? Co to vůbec lepek je a je nám potřebný? Které potraviny obsahují lepek, v jakém množství je 

ještě obsah lepku v potravinách bezpečný a pro koho? Od kdy zařadit lepek do stravy dětem? 

  

Chcete znát odpovědi na tyto otázky a zjistit vše o bezlepkové stravě? Poznat recepty, technologii 

vaření a naučit se sestavit vhodný jídelní lístek pro Celiaka, či alergika na lepek? Navštivte náš seminář. 

Budeme se snažit Vám zodpovědět nejen tyhle otázky. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Úvod do problematiky bezlepkové diety 

2. Přehled bezlepkových potravin 

3. Obsah lepku v potravinách 

4. Význam lepku ve výživě 

5. Možné náhrady potravin s obsahem lepku 

6. Tvorba jídelníčku pro celiaka 

7. /alergika na lepek 

8. Propočet nutričních hodnot bezlepkového jídelníčku a jejich rozbor 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Poruchy stravování 

Mentální anorexie a mentální bulimie jsou jedny z vážných duševních nemocí, které se řadí mezi 

poruchy příjmu potravy. V našem připravovaném semináři se dozvíte, které skupiny osob jsou nejvíce 

ohroženy těmito nemocemi nebo, co může být jejich spouštěčem. Zjistíte prognózy a průběhy nejen 

níže uvedených nemocí, a dokonce i metody léčby. 

  

V semináři se zaměříme také na dětskou obezitu. 

 
Obsahová náplň: 

 

1. Mentální anorexie 

2. Mentální bulimie 

3. Záchvatovité přejídání 

mailto:info@vsostrava.com


 

 

 

 

   Středisko vzdělávání s.r.o. 
   Vzdělávací a poradenská instituce 

  
 

Středisko vzdělávání s.r.o.       12 

ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory 
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340 

4. Dětská obezita 

5. Moderní poruchy  

• ortorexie 

• bigorexie 

• drunkorexie 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Prevence v každodenním životě 

Na tomto semináři společně odhalíme jednoduché možnosti prevence v každodenním životě. Řekneme 

si o prevenci jako takové a mimo jiné se dozvíte, na co máte jako pacienti nárok na preventivní 

prohlídce. Dále se dozvíte o dostupných možnostech prevence v každém věku. Dostanete odpověď 

na otázku, co Vás během života může ohrožovat na zdraví a jak tomu zabránit. Každý účastník si také 

udělá svůj preventivní plán a plán pro svoji rodinu „šitý na míru“. Seminář je vhodným doplňkem 

pro seminář „Rizikové faktory zdraví v každodenním životě“. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Prevence – úvod 

2. Tipy a možnosti prevence 

3. Zakotvení prevence v legislativě ČR 

4. Na co mám nárok na preventivní prohlídce 

5. Tvorba osobního preventivního plánu na „míru“ 

6. Společný návrh preventivního plánu pro celou rodinu 

 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Přírodní kosmetika 

Dvoudenní kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a sociální pracovníky. 

Účastníci budou seznámeni (zážitkovou formou) se specifiky přístupu v oblasti práce s lidmi s demencí 

se zaměřením na problematiku "jak motivovat a aktivovat" klienty v různých druzích sociálních služeb. 

Obsahová náplň: 

 

1. Úvod, co vše se může skrývat v kosmetice a co bychom v ní opravu nečekali 

2. Nejběžnější toxiny 

3. Jak nahradit jedovatou kosmetiku 

4. Jak si ověřit, co naše kosmetika obsahuje 

5. Kosmetické přípravky pro konkrétní použití - např. péče o dutinu ústní, opalování, vlasová 

kosmetika 
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6. Prostor pro otázky a diskuzi 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Redukční režimy 

Obezita není "kosmetický" problém, ale onemocnění, které přináší řadu problémů. I když je 

lepší zaměřit se na prevenci obezity, tedy nepřibírat nežádoucí kilogramy, většina z nás začíná svoji 

hmotnost řešit, až když musí měnit šatník, hůře se jim pohybuje anebo se objeví onemocnění, 

ke kterému právě nadbytečná kila přispěla. V semináři se dozvíte o možnostech léčby obezity, jak si 

vypočítat energetickou potřebu a určit množství základních živin, dozvíte se základní informace 

o různých redukčních režimech, jaké potraviny jsou v nich doporučované a naopak. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Stručná charakteristika onemocnění obezita, její komplikace a diagnostika 

2. Možnosti léčby obezity 

3. Výpočet energetické potřeby a zastoupení základních živin 

4. Různé redukční režimy  

• stručná charakteristika 

• vhodné a nevhodné potraviny 

• příklady jídelníčku 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Rizikové faktory zdraví v každodenním životě 

Na tomto semináři společně odhalíme nejčastější „zdravotní strašáky“, takzvané rizikové faktory, které 

negativně působí na zdraví každého z nás. Každý člověk je v průběhu života vystaven hned celé řadě 

rizikových faktorů, které často negativně ovlivňují naše zdraví, a tak zvyšují pravděpodobnost vzniku 

závažných onemocnění. Na základě znalostí těchto rizik lze zahájit včasnou a účinnou prevenci, 

to znamená snížit působení těchto rizikových faktorů. Každý z nás je originál, každý z nás má i jiná 

rizika. Při časnému porozumění rizikovým faktorům jsme pak schopni budovat si pevné zdraví a aktivitu 

až do vysokého věku. 

  

Každý účastník si vytvoří „Osobní mapu rizikových faktorů“ a společně navrhneme možnost ovládání 

těchto rizik. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Rizikový faktor – úvod 

2. Rozdělení rizikových faktorů 

3. Nejčastější rizikové faktory v populaci 
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4. Tvorba „Osobní mapy rizikových faktorů“ 

5. Návrh ovládání rizik v každodenním životě 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Sestavování jídelních lístků dle zásad zdravé výživy 

Chcete se začít stravovat zdravě, udržet si váhu, zhubnout či naopak přibrat a nevíte, jak by měl 

vypadat Váš jídelníček? Nebo se již zdravě stravujete, ale pořád tápete, co by měl obsahovat Váš denní 

příjem potravy tak, aby byl vyvážený? V našem semináři se dozvíte, jak by měl správný jídelníček 

vypadat, seznámíme Vás s nutričními programy a také se naučíte vypočítat svůj celkový denní výdej 

energie. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Zásady sestavení správného, vyváženého jídelníčku, jeho propočet – práce s nutričními 

programy 

2. Výpočet celkového denního výdeje energie a návrh řešení případného problému 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Sportovní doplňky výživy 

Sportovní doplňky výživy patří mezi oblíbené přípravky nejen profesionálních, ale často i amatérských 

sportovců. Každý se snaží podpořit svou výkonnost. Na trhu najdeme obrovské množství produktů – 

od vitamínů či přírodních výtažků z bylin přes spalovače tuků až po nejrůznější bílkovinné a anabolické 

přípravky. Jak se v nich zorientovat? K čemu je lze využít? Mohou být i nebezpečné? Jak je správně 

používat? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v našem kurzu. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Úvod do doplňků výživy – základní informace o doplňcích výživy 

2. Obecné dělení sportovních doplňků výživy 

3. Jednotliví zástupci - např. kreatin, karnitin, vitamíny, kloubní výživa – jejich výběr, užívání, 

účinnost a další) 

4. Prostor pro otázky a diskuzi 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Strava předškoláků a její nutriční zvláštnosti 

Chcete mít přehled o tom, jak by se mělo stravovat Vaše dítě? Jak mu připravit jídlo, tak, aby bylo 

nutričně hodnotné a dítě zdravě prospívalo? Máte dítě, které má nějaká výživová omezení a chcete se 

dozvědět více o tom, jak mu vařit chutně a zdravě? Tak právě pro Vás je připraven tento seminář Strava 

předškoláků a její nutriční zvláštnosti. 

 

Seminář je určen pro všechny příznivce zdravé výživy a všechny rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, 

jak připravit dětem nutričně správné a zdravé jídlo. 

 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Výživa dětí  

• úvod 

• základní složky výživy 
2. Výživové aspekty v psychosociálním vývoji dítěte 

3. Život rodiny a utváření nutričních zvyklostí dítěte 

4. Chyby a nedostatky ve výživě dětí 

5. Strava předškoláků, pitný režim 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Tuky a oleje ve výživě 

Podle zastánců některých alternativních diet by měl člověk přijímat velké množství živočišných tuků, jiní 

zase radí omezit živočišný tuk nebo dokonce tuk celkově ze stravy kompletně vyloučit. Na semináři se 

dozvíte základní informace o významu tuků pro člověka, zaměříme se především na kontroverzní 

cholesterol a živočišné tuky, jejich vliv na srdeční choroby, možnosti, jak si cholesterol snížit přírodní 

cestou a také rozebereme jednotlivé tuky a jejich účinky na zdraví člověka. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Úvod do tuků  

• definice 

• přehled a dělení 

• metabolismus 

• význam pro tělo 

• nedostatek, nadbytek 
2. Pyramida tuků – které jíst a které nejíst 

3. Jsou lepší oleje nebo ořechy 

4. Vliv nasycených mastných kyselin a cholesterolu na zdraví člověka 

5. Optimální hladiny cholesterolu a možnosti jeho snížení 

6. Hodnocení zdravotního vlivu jednotlivých tuků 

7. Prostor pro otázky a diskuzi  
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Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Vaříme krabičkovou dietu 

Potýkáte se také Vy, nebo někdo ve Vašem okolí, s nadváhou či přímo obezitou? Rádi byste se naučili 

vařit si každý den zdravou, a přitom chutnou stravu? Potom se s námi přijďte naučit vařit praktickou 

krabičkovou dietu. 

  

V dnešní době stále více přibývá lidí, kteří se potýkají s nadváhou a obezitou. Jestliže chce člověk 

zhubnout a nižší váhu si udržet, je vždy nutné omezit energetický příjem a ideálně zvýšit energetický 

výdej. Plánování stravy a sestavování jídelníčků, které odpovídají svým složením mírnému redukčnímu 

režimu, zvládne i úplný laik. Navíc si takto zařadí do jídelníčku potraviny, které mu vyhovují.  

 

V kurzu Vás naučíme, jak si správně uvařit do praktických krabiček celodenní energeticky limitovanou 

stravu, která obsahuje potřebné vitamíny a nerostné látky, ale je zároveň chutná a zasytí. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Základní znalosti z oblasti výživy obézních 

2. Znalosti o vhodných potravinách, skladbě stravy a vhodných technologických postupech 

přípravy pokrmů, které se uplatňují v redukčních režimech 

3. Seznámení s moderními technologiemi a novými postupy, které lze využívat při přípravě dietní 

stravy 

4. Znalosti a dovednosti potřebné k sestavování jídelních plánů pro jednotlivé dny 

5. Praktická ukázka přípravy pokrmů do krabiček s degustací 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Vaříme těhotným a kojícím ženám 

Strava hraje v tomto významném období velmi podstatnou roli. Dodává stavební materiál pro vývoj 

plodu a později optimální výživu kojenci, ale také zajišťuje vše potřebné pro matku. Výživa těhotných 

a kojících žen má svá specifika, neboť je podstatou k uchování zdraví ženy, a zároveň řeší typické 

problémy pro toto období, jako je zácpa, pálení žáhy, odpor k některým potravinám a podobně. 

  

Tento modul má ukázat, jak správně sestavit jídelníček a připravit jídlo pro nastávající a kojící maminky, 

aby miminko dostalo všechny potřebné výživové složky a maminka přitom nestrádala. 

  

Modul poskytne účastníkům: 

− základní znalosti z oblasti výživy těhotných a kojících žen 

− znalosti o vhodných potravinách, skladbě stravy a vhodných technologických postupech 
přípravy pokrmů, které se uplatňují v tomto období 

− znalosti a dovednosti potřebné k sestavování plnohodnotných jídelních plánů 

− praktickou ukázku přípravy pokrmů s degustací  
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Cílem kurzu je naučit sestavit plnohodnotný a chutný jídelníček pro těhotnou a kojící ženu, a umět řešit 

některé těhotenské komplikace pomocí jídelníčku. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Organizační zajištění praktické výuky  

• BOZP a HACCP 

• organizace praktické výuky 
2. Základy výživy těhotných a kojících žen  

• zásady výživy těhotných a kojících žen 

• optimální zdroje nutrientů 

• řešení vybraných těhotenských komplikací 
3. Sestavování plnohodnotných jídelníčků a příprava vybraných pokrmů s degustací  

• sestavování rámcových jídelních lístků 

• příprava stravy pro těhotné a kojící ženy 

• degustace pokrmů 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Vaříme z netradičních potravin 

V dnešní moderní době se na trhu objevují stále nové a nové potraviny, které mohou mnohdy velmi 

významně obohatit náš jídelníček. Často však z pouhé neznalosti zůstávají bez povšimnutí spotřebitelů. 

Přitom objevování nových chutí a kombinací potravin může být obohacující pro každého z nás. Tento 

modul má seznámit účastníky s některými méně známými potravinami, jejich nutričními hodnotami 

a možným využitím v jídelníčku českého strávníka. 

  

Cílem je poskytnout znalosti o nutričně významných méně známých potravinách, naučit se připravit 

pokrmy z těchto potravin a umět je různými způsoby kombinovat s dalšími potravinami. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Teoretická část  

• klasifikace a zařazení netradičních potravin mezi poživatiny 

• nutriční složení netradičních potravin a jejich význam ve výživě člověka 
2. Praktická část 

• sestavování norem a zpracování technologických postupů 

• praktická příprava pokrmů 

• degustace pokrmů 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 
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Vitamíny a minerály pro naše zdraví 

Téměř na každém rohu na nás čeká reklama – vitamíny jsou nám doporučovány v každém věku 

od dětského až po seniorský. Víme ale vůbec, co přesně tento pojem znamená? Zázračná pilulka nám 

má dodat energii, zlepšit imunitu a další téměř zázraky. Na druhou stranu lze narazit na titulky: 

„S vitamíny opatrně, zkracují život, varují vědci.“ Jak to tedy je? Lze vůbec získat vitamíny a minerály 

z běžné stravy? Co je lepší – pilulka, nebo strava? A jak si vlastně tu správnou pilulku vybrat?  

 

Seminář je určen pro všechny zájemce o zdravý životní styl, kteří chtějí mít přehled o tom, jak si zajistit 

dostatek vitamínů i minerálů a jak jejich sílu využít ke zlepšení zdravotního stavu. Zaměříme se 

i na neméně důležité minerály. Věnovat se také budeme populárnímu a kontroverznímu tématu 

homocystein. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Úvod do vitamínů  

• definice 

• historie 

• klasifikace 

• funkce 

• význam 
2. Jednotlivé vitamíny  

• zástupci 

• denní dávka 

• hypo/hypervitaminóza 

• zdroje 

• zajímavosti 
3. Úvod do minerálů  

• definice 

• klasifikace 

• funkce 

• význam pro tělo a složení lidského těla 
4. Přehled minerálů  

• zástupci 

• denní dávka 

• rizika z nedostatku či nadbytku 

• zdroje 

• zajímavosti 
5. Prostor pro otázky a diskuzi 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Vliv syrové (raw) stravy na zdraví člověka 

Ačkoliv se nejedná o novou myšlenku, stala se raw výživa trendem moderní doby. Spolu s například 

paleodietou či ketogenní dietou patří mezi populární alternativní výživové směry. Základní myšlenka je 

jasná – potraviny by neměly být zahřáty na teplotu vyšší než na cca 42 stupňů Celsia (teploty se liší 
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podle daného směru). Jde však o stravu zdravou a prospěšnou, nebo nám spíše uškodí? Jaké jsou její 

výhody a nevýhody? Právě na tyto, ale i další mnohé otázky se dozvíte odpovědi v našem novém 

semináři. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Základy  

• co se jedná 

• historie 

• směry 

• zásady 
2. Výhody syrové stravy 

3. Nevýhody syrové stravy 

4. Pro koho je syrová strava vhodná 

5. Prostor pro dotazy a diskuzi 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Výživa jako riziko i lék 

Výživa je častým tématem odborného i laického hovoru. Počet „výživových poradců“ a dalších 

„rychlokvašek“ z několikadenních výživářských kurzů stále přibývá ale spolu s přibývajícím počtem osob 

s nadváhou či obezitou a chronicky nemocných osob. Výživa působí na lidské zdraví opravdu jako riziko 

i lék. 

  

V tomto semináři si objasníme obě možné vlastnosti výživy, tedy výživa jako riziko i lék. Dozvíte se, jaká 

onemocnění mohou vzniknout z nedostatečné, nadbytečné či špatně složené stravy. Obsahem bude 

i hodnocení Vašich jídelníčků včetně možných rad a návodů, jak ho vylepšit a využít i k léčbě 

nejčastějších chronických nemocí. Budeme si také povídat o rizicích extrémních forem stravování. 

  

Na seminář je potřeba si připravit jídelníček za poslední 2 týdny či alespoň 1 týden. Optimálně ve formě 

tabulky. K samotnému jídlu a orientační gramáži jednotlivých složek (maso, příloha, kusy ovoce 

či zeleniny, plátky sýru) by měla být připsána hodina konzumace, místo a činnost 

(např. doma/restaurace; sledování TV/práce na PC), psychické rozpoložení (např. únava, stres). 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Výživa – základní složky potravy 

2. Onemocnění z výživy 

3. Výživa jako riziko 

4. Výživa jako lék 

5. Zhodnocení jídelníčků a návrhy pro vylepšení 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

mailto:info@vsostrava.com


 

 

 

 

   Středisko vzdělávání s.r.o. 
   Vzdělávací a poradenská instituce 

  
 

Středisko vzdělávání s.r.o.       20 

ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory 
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340 

Výživa při potravinových alergiích a intolerancích 

Chcete se více informací dozvědět o potravinových alergiích a intolerancích? Zdají se Vám tyto pojmy 

stejné? Máte ve svém okolí někoho, kdo tímto onemocněním trpí? Tápete v potravinách, které se smí 

podávat při těchto dietních omezeních?  

  

V rámci našeho semináře Vás seznámíme s nejčastějšími potravinovými alergiemi a intolerancemi, 

které se vyskytují v naší české populaci. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální. Neustále přibývá 

lidí s dietním omezením a tápou, které potraviny si mohou koupit a také jak si je chutně upravit.  

 

Obsahová náplň: 

 

1. Vymezení rozdílů mezi potravinovou alergií a intolerancí 

2. Nejčastější potravinové alergie a intolerance 

3. Vhodné potraviny u jednotlivých omezení 

4. Stravování dětí ve školském zařízení s potravinovou intolerancí či alergií 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Výživa v dětství a její specifika 

Chcete mít přehled o tom, jak by se mělo stravovat Vaše dítě? Jak mu připravit jídlo tak, aby bylo 

nutričně hodnotné a dítě zdravě prospívalo? Máte dítě, které má nějaká výživová omezení a chcete se 

dozvědět více o tom, jak mu vařit chutně a zdravě? Tak právě pro Vás je připraven tento seminář 

Výživa v dětství a její specifika. 

 

Seminář je určen pro všechny příznivce zdravé výživy a všechny rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, 

jak připravit dětem nutričně správné a zdravé jídlo. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Nejčastější diagnózy spojené s nutriční intervencí v dětství  

• dětská obezita 

• dětský diabetes mellitus 

• odmítání stravy – anorexie a bulimie u dětí 

• dětská hyperaktivita – ADHD a poruchy spojené s pozorností 
2. Nejčastější potravinové alergie u dětí 

• výběr vhodných potravin při jednotlivých diagnózách 

• rámcové jídelníčky a praktické rady 

• vhodný pitný režim 

• nutriční výchova v rodině – na co se zaměřit 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

  

mailto:info@vsostrava.com


 

 

 

 

   Středisko vzdělávání s.r.o. 
   Vzdělávací a poradenská instituce 

  
 

Středisko vzdělávání s.r.o.       21 

ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory 
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340 

 

Péče o dětí a mládež 
 

Dále nabízíme také kurzy a semináře z oblasti péče o děti a mládež. Vzdělávací aktivity jsou vhodné 

pro rodiče, pečující osoby, pedagogy, pracovníky s dětmi i pro širokou veřejnost. Nejsou nutné žádné 

vstupní znalosti. Lektory našich kurzů a seminářů jsou odborníci z praxe. 

Vzdělávání probíhá v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava 

(ul. 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory). Součástí některých seminářů jsou také praktické nácviky 

nebo jiné aktivity, abyste si vše mohli maximálně vyzkoušet. 

Pro účastníky jsou zdarma připraveny výukové materiály. Po ukončení semináře obdrží Osvědčení 

o absolvování vzdělávacího programu. 

V případě zájmu je možné vzdělávací aktivity uspořádat také ve firmě, organizaci či jiném místě, 

dle přání objednavatele. Lze také pozměnit obsah či rozsah seminářů. Pokud budete mít zájem 

či dotazy, neváhejte nás kontaktovat. 
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Poruchy autistického spektra do praxe 

Dvoudenní kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a sociální pracovníky. 

Účastníci budou seznámeni (zážitkovou formou) se specifiky přístupu v oblasti práce s lidmi s demencí 

se zaměřením na problematiku "jak motivovat a aktivovat" klienty v různých druzích sociálních služeb. 

Obsahová náplň: 

 

1. Teorie  

• osvětlení termínů demence, aktivace, aktivity, motivace,  …. 
2. Praktické cvičení ve skupině v návaznosti na osobní plány klientů s demencí 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 10 vyuč. hod. 

 

Poruchy chování dětí 

Seminář je vhodný pro pracovníky v mateřských školách, sociálních zařízeních a dalších institucích, kde 

se přichází do styku s dětmi ve věku 1-3 let. Vhodné také pro jednotlivce, kteří potřebují ve svém životě 

znalosti z této oblasti. 

  

Důraz bude kladen na individualitu dítěte. Cílem je porozumět tomu, co není standardní, nebát se 

jinakostí, nebát se chyb, přijmout dítě i sebe v kontextu složitosti i případných potíží. A v konečné řadě 

vědět jak a případně i kde najít pomoc. Školení navíc seznámí účastníky také se širšími souvislostmi 

vývoje dítěte v kontextu odloučení od rodiny a v širších biopsychosociálních souvislostech. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Z vývojové psychologie  

• vývojová stádia dítěte (1-3 roky) 

• s čím přichází na svět 

• individualita 

• rozdíly ve vývoji 

• adaptace 

• oslabení 

• psychosomatizace 
2. Poruchy chování  

• jako reakce na zátěž 

• jako součást osobnosti 

• jako důsledek nemoci, diagnózy 

• sociokulturní a historické kontexty 
3. Dítě s diagnózou  

• autismus 

• opožděný vývoj řeči 

• ADHD 
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Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Poruchy stravování 

Mentální anorexie a mentální bulimie jsou jedny z vážných duševních nemocí, které se řadí mezi 

poruchy příjmu potravy. V našem připravovaném semináři se dozvíte, které skupiny osob jsou nejvíce 

ohroženy těmito nemocemi nebo, co může být jejich spouštěčem. Zjistíte prognózy a průběhy nejen 

níže uvedených nemocí, a dokonce i metody léčby. 

  

V semináři se zaměříme také na dětskou obezitu. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Mentální anorexie 

2. Mentální bulimie 

3. Záchvatovité přejídání 

4. Dětská obezita 

5. Moderní poruchy  

• ortorexie 

• bigorexie 

• drunkorexie 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi 

První část semináře bude věnovaná nejdůležitějšímu právnímu předpisu, a to vyhlášce o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Posluchači se seznámí s některými požadavky stavebního zákona, požadavky z oblasti požární 

ochrany a z oblasti zajišťující bezpečnosti dětí a dospělých. Dozvědí se, co znamenají pojmy provozní 

řád, školní řád, archivace, sanitace, desinfekce, dezinsekce apod.  Dozvědí se také o zákonných 

podmínkách upravujících zápis dětí do předškolních zařízení, o povinném předškolním vzdělávání, 

o vzdělávání 2letých dětí a o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Okrajově si 

vysvětlí význam projektu EU a MŠMT (s pracovním názvem "šablony"), který umožňuje školám 

zaměstnávat chůvy a další nepedagogické profese. 

  

Druhá část bude zaměřena na oblast vzdělávání. Kromě nejdůležitějších právních přepisů se 

posluchači seznámí s pojmy Školní vzdělávací program (ŠVP) neboli Školní kurikulum, Třídní 

vzdělávací program (TVP) neboli Třídní kurikulum, školní matrika, vzdělávací oblasti, klíčové 

kompetence apod. Podrobně se budou zabývat režimem dne předškolních dětí a zásadami při jeho 

sestavování. Dozvědí se nejen to, jak dlouhá doba je vhodná pro pobyt venku, kdy tuto činnost omezit 

či vynechat, ale také, jak dlouhá doba je vhodná pro pohybové aktivity a co je to ranní cvičení, dechové 

cvičení, gymnastika mluvidel, pohybová hra, hudebně pohybová hra, dramatizace, komunitní kruh apod. 
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Obě části budou doplněny mnoha příklady a poznatky praxe lektory i samotných posluchačů. 

Samozřejmostí je zodpovězení otázek a dotazů posluchačů kdykoli v průběhu přednášky. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Nejdůležitější právní předpisy 

2. Definice základních pojmů 

3. Režim dne předškolních dětí a zásady jeho sestavování 

4. Diskuze 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

První pomoc dítěti 

Pomoci dítěti v kritické situaci by mělo být naprosto samozřejmou dovedností v životě každého z nás. 

Ne každý však dokáže tuto pomoc poskytnout, což je v mnohých případech způsobeno především 

neznalostí první pomoci u malých dětí. 

  

První pomoc dítěti je praktický kurz, vhodný pro rodiče, prarodiče, pedagogy, vedoucí kroužků či oddílů, 

který je zaměřen na akutní stavy specifické pro děti, celkové zvládnutí situace a procvičení život 

zachraňujících dovedností. Nebudeme Vás nudit zbytečnou teorií a učit nepotřebné věci.  

 

Po absolvování kurzu budete schopni zafungovat jako klíčový článek v rámci systému přednemocniční 

péče. U nás se zkrátka naučíte, jak se nebát pomoci! 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Bezpečnost zachránců a zachraňovaných 

2. Organizace a efektivní komunikace na místě události 

3. Psychologické aspekty pomoci dětem 

4. Vybavení pro první pomoc 

5. Rozpoznání závažnosti stavu 

6. Životní funkce u dětí, nácvik jejich vyšetření 

7. První pomoc u úrazů 

8. První pomoc při vdechnutí cizího tělesa 

9. První pomoc u náhlých onemocnění  

• křeče 

• dušnost 

• alergická reakce 
10. Kam a jak zavolat pomoc 

11. Nácvik neodkladné resuscitace na moderním výukovém modelu 

12. Dotazy, diskuze 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 10 vyuč. hod. 
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Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince 

Seminář se zaměřuje na rodinu a její vliv na vývoj osobnosti jedince. Autorka vychází z toho, že rodina 

je stěžejním (ne však jediným) prvkem, jenž utváří osobnost člověka. Jako významný aspekt při vývoji 

a formování individuality se na základě provedeného výzkumu ukázaly také tzv. sourozenecké 

konstelace, tj. zjednodušeně řečeno pořadí narození v rodině. 

  

Cílem semináře je tedy seznámit posluchače nejen s problematikou rodiny, jejího vlivu 

na osobnost, a sourozeneckých konstelací, ale též s konkrétními případy osob narozených v různém 

pořadí, jejichž životní příběhy dokazují, jak významné je právě pořadí narození. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Rodina a její charakteristika, funkce, typy rodin 

2. Výchova v rodině a aspekty ovlivňující osobnost jedince 

3. Výchovné styly v rodině 

4. Výchovné vztahy 

5. Sourozenecké a rodinné konstelace  

• charakteristika osobnosti narozených v různém pořadí/vyskytujících se v různé pozici – 
prvorozený, prostředně narozený, nejmladší, jedináček 

6. Ukázky rozhovorů s lidmi narozenými ve výše uvedeném pořadí, resp. pozici 

7. Vyvození závěrů, shrnutí 

8. Doporučení pro praxi 

9. Diskuze, závěr 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Sociálně-patologické projevy chování dětí 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými sociálně – patologickými projevy v chování dětí 

a tím, proč k nim dochází. Porozumíme – li příčinám vzniku sociálně – patologických projevů chování, 

můžeme s nimi poté efektivně pracovat a pomoci tak zdravému vývoji osobnosti dítěte. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Období dětství z hlediska vývojové psychologie 

2. Rodina jako základní stavební kámen formující osobnost dítěte 

3. Dysfunkční a funkční rodina 

4. Další příčiny vzniku sociálně-patologických projevů v chování dítěte 

5. Vybrané sociálně-patologické projevy v chování 

• lhaní 

• záškoláctví 

• agresivní chování a šikana 

• zneužívání návykových látek 

• delikventní projevy 
6. Vybrané instituce a organizace pomáhající rodinám a dětem s odchylkami v chování a jednání 
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7. Shrnutí, diskuze 

8. Závěr 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. Hod. 

 

Strava předškoláků a její nutriční zvláštnosti 

Chcete mít přehled o tom, jak by se mělo stravovat Vaše dítě? Jak mu připravit jídlo, tak, aby bylo 

nutričně hodnotné a dítě zdravě prospívalo? Máte dítě, které má nějaká výživová omezení a chcete se 

dozvědět více o tom, jak mu vařit chutně a zdravě? Tak právě pro Vás je připraven tento seminář Strava 

předškoláků a její nutriční zvláštnosti. 

 

Seminář je určen pro všechny příznivce zdravé výživy a všechny rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, 

jak připravit dětem nutričně správné a zdravé jídlo. 

 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Výživa dětí  

• úvod 

• základní složky výživy 
2. Výživové aspekty v psychosociálním vývoji dítěte 

3. Život rodiny a utváření nutričních zvyklostí dítěte 

4. Chyby a nedostatky ve výživě dětí 

5. Strava předškoláků, pitný režim 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Syndrom ADHD z praxe a do přímé praxe 

Syndrom ADHD způsobuje především v dnešním školství mnohé problémy, a to jak dětem, žákům, tak 

pedagogům, vychovatelům (rodičům). Pokud není správně pochopen, dopouštějí se dospělí řady chyb, 

které vedou, nebo mohou vést, k následným – menším, či větším – potížím, výchovným problémům. 

Nejen těžší a těžké problémy, ale i ty menší mohou nepříznivě ovlivnit další život dítěte, zařadit ho mezi 

„zlobivé, nepřizpůsobivé, problémové“, zhoršit jeho prospěch, zhoršit možnost dalšího vzdělávání, 

uplatnění. Proto je dobré o tomto syndromu více vědět, abychom mohli dětem i sobě lépe pomoci. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Vymezení pojmů, historie 

2. Souvislosti  

• s vývojem dítěte 

• s vývojem společnosti 
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• s prostředím 

• s rodinou 

• se systémem školství 

• s jinými potížemi 
3. Jak můžeme pomoci  

• doma 

• ve společnosti 

• v mateřské škole, ve škole – přechod z mateřské školy do školy, organizace, režim, 
spolužáci, pedagogové 

4. Praktické ukázky, případové rozbory  

• posluchači si mohou přinést svůj případ, příklad a provedeme společnou analýzu a 
následné doporučení postupů 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

Úvod do dětské psychoterapie a poradenství 

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. 

Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje 

s vybranými diagnosticko-terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní 

lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí. Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu 

terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina – dítě, resp. tomu, 

co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Dětská psychoterapie a poradenství – úvod  

• definice, význam a základní cíle dětské psychoterapie a poradenství 

• vlastnosti dětského psychoterapeuta 

• vztah mezi dítětem a terapeutem, riziko přenosu 
2. Rodině a dítě/dítě a rodina  

• charakteristika rodiny 

• vliv rodiny na chování a jednání dítěte – z hlediska historie rodiny, kultury, vývojových 
změn, vnějších událostí 

3. Proces dětské terapie  

• proces dětské terapie od začátku do konce 

• jak u dítěte dochází k terapeutické změně 

• odpor a přenos 
4. Vybrané metody dětské diagnostiky a terapie  

• terapie hrou 

• ukázka diagnosticko-terapeutických pracovních listů 
5. Závěr  

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Výživa v dětství a její specifika 

Chcete mít přehled o tom, jak by se mělo stravovat Vaše dítě? Jak mu připravit jídlo tak, aby bylo 

nutričně hodnotné a dítě zdravě prospívalo? Máte dítě, které má nějaká výživová omezení a chcete se 

dozvědět více o tom, jak mu vařit chutně a zdravě? Tak právě pro Vás je připraven tento seminář 

Výživa v dětství a její specifika. 

 

Seminář je určen pro všechny příznivce zdravé výživy a všechny rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, 

jak připravit dětem nutričně správné a zdravé jídlo. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Nejčastější diagnózy spojené s nutriční intervencí v dětství  

• dětská obezita 

• dětský diabetes mellitus 

• odmítání stravy – anorexie a bulimie u dětí, 

• dětská hyperaktivita – ADHD a poruchy spojené s pozorností 
2. Nejčastější potravinové alergie u dětí  

• výběr vhodných potravin při jednotlivých diagnózách 

• rámcové jídelníčky a praktické rady 

• vhodný pitný režim 

• nutriční výchova v rodině – na co se zaměřit 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Business, komunikace 
 

V neposlední řadě nabízíme kurzy a semináře z oblasti obchodu či komunikace. Výuka je zaměřena na 

aktuální problémy i časté nedostatky, které mohou pociťovat jak vrcholoví manažeři, tak i běžní 

pracovníci. 

Lektory našich kurzů a seminářů jsou odborníci z praxe, obvykle ředitelé firem, personalisté, účetní, 

zaměstnanci veřejných institucí a další osoby, které mají zároveň pedagogické zkušenosti, aby mohli 

také znalosti adekvátně posluchačům předat. 

Vzdělávání probíhá v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava 

(ul. 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory). Součástí některých seminářů jsou také praktické nácviky 

nebo jiné aktivity, abyste si vše mohli maximálně vyzkoušet. 

Pro účastníky jsou zdarma připraveny výukové materiály. Po ukončení semináře obdrží Osvědčení 

o absolvování vzdělávacího programu. 

V případě zájmu je možné vzdělávací aktivity uspořádat také ve firmě, organizaci či jiném místě, 

dle přání objednavatele. Lze také pozměnit obsah či rozsah seminářů. Pokud budete mít zájem 

či dotazy, neváhejte nás kontaktovat. 
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Time management 

Ovládat time management je důležitá dovednost, díky které dokážete nejen hospodařit s časem, ale 

také dosahovat svých pracovních i osobních cílů. Po absolvování kurzu budete umět optimálně 

rozvrhnout a řídit svůj pracovní den. Dokážete používat techniky plánování a organizace času. 

Tím zvýšíte svou výkonnost a získáte více času pro sebe. Dodržovat zásady delegování vám umožní 

rozvíjet váš pracovní tým a sníží vlastní časové zatížení. Dozvíte se řadu praktických rad a tipů, které 

vám pomohou váš čas efektivně využívat. Kurz je určen manažerům všech řídících úrovní, 

obchodníkům, odborným pracovníkům a všem, kteří se chtějí stát pány svého času. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Time management IV. generace 

2. Sebepoznání  

• jak využívám svůj čas 

• co znamená být efektivní 
3. Vedení  

• stanovení priorit  

• zadávání úkolů 
4. Řízení 

• plánování času  

• návaznost na práci s cíli 
5. Delegování 

6. Prevence a zvládání stresu 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 8 vyuč. hod. 

 

Základní dovednosti manažera 

Chcete prohloubit své znalosti a dovednosti z oblasti vedení lidí? V našem semináři máte možnost. 

Získáte informace nejen o tom, jak nejlépe řešit vzniklé problémy a komplikace, ale hlavně díky nácviku 

v průběhu semináře je budete umět použít v praxi. Naučíte se mnoho metod, které Vám pomohou 

zefektivnit svou dosavadní práci a vedení svých zaměstnanců. Kurz probíhá pomocí interaktivního 

výkladu a diskuse s lektorem a zaměřuje se také na skupinovou práci, manažerské hry, cvičení, 

modelové situace, případové studie. Absolvování kurzu se doporučuje všem manažerům, 

obchodníkům, odborným pracovníkům či pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se chtějí naučit, jak 

efektivně komunikovat nejen se svými pracovníky, ale i s obchodními partnery. 

 

Obsahová náplň: 

 

1. Řešení problémů, týmová spolupráce 

2. Naplánuj, proveď, zhodnoť 

3. Hodnoty, odolnost, osobní značka 

4. Efektivní vedení porad 
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5. Elevator speech (výtahový proslov) 

6. Vzájemné seznámení a tzv. „kolečko“ očekávání 

7. Test odolnosti 

8. Emoční křivka změny 

9. Matice odpovědnosti RACI 

10. Pozitivní přístup – důležitost vhodných slov 

11. Druhy komunikace 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Kultura řeči (rétorika) 

Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat 

s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem! 

  

Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci 

získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají 

připravit řečnický projev a doplní si základní jazykové znalosti. 

 
Obsahová náplň: 

 

1. Technika řeči 

2. Práce s hlasem 

3. Slovní přízvuk 

4. Zvuková stránka řeči 

5. Intonace a barva hlasu 

6. Artikulace 

7. Tréma 

8. Osobnost řečníka 

9. Tvorba řečnického projevu 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 9 vyuč. hod. 

 

Umění jednat s lidmi (sociální komunikace) 

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své mezilidské vztahy v pracovním i osobním životě a těm, 

kteří pracují s lidmi a dostávají se do náročných stresových situací. V kurzu se naučíte, jak efektivně 

komunikovat s různými typy lidí. Zjistíte, na jaké bariéry a komunikační problémy můžeme v životě 

narazit a co si v takových situacích počít. Budete umět lépe odhadnout ostatní a zlepšit celkové své 

vystupování.  
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Obsahová náplň: 

 

1. Základy komunikace 

2. Druhy a podoby komunikace 

3. Funkce komunikace 

4. Pravidla efektivní komunikace 

5. Umění naslouchat 

6. Bariéry komunikace 

7. Chyby v percepci jiných osob 

8. Pasivita, agresivita, asertivita 

9. Asertivní lidská práva 

10. Základní asertivní dovednosti 

11. Umění vyjednávat 

 

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 

Rozsah: 9 vyuč. hod. 
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Kontakty 
 

 

Kancelář, učebny 

Středisko vzdělávání s.r.o. 

ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

budova SZŠ a VOŠZ Ostrava 

 

 

Fakturační údaje 

Středisko vzdělávání s.r.o.      IČ: 26829592 

Česká 1432/36, 700 30 Ostrava – Zábřeh    DIČ: CZ268 295 92 

 

 

Web:  www.vsostrava.com      Facebook: Středisko vzdělávání s.r.o. 

E-mail: info@vsostrava.com      Instagram: Středisko vzdělávání s.r.o. 

Tel.:  775 791 340 
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