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Výživa, stravování, gastronomie 
 

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 také 

Osvědčení o absolvování. 

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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Aktuální novinky kontroly SZPI v restauracích a kavárnách 

 

Jste provozním v restauračním zařízení? Máte obavy z kontroly Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce? Už nemusíte! V našem semináři se dozvíte, jaké nejčastější chyby jsou v 
restauračních zařízeních inspektory nalezeny a jak se jim vyvarovat. Vhodné pro všechny 
pracovníky v restauračních zařízeních, kavárnách, cukrárnách, hotelových restauracích či jiných 
stravovacích provozech. Součástí semináře je i diskuze, kdy Vám zkušený lektor z praxe navrhne 
konkrétní doporučení k odstranění problému. 

Obsah: 1) Doporučení kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
2) Nejčastější chyby v restauračních zařízeních a kavárnách 
3) Diskuze a rady k problémům jednotlivých zařízení 

 

Rozsah: 2 vyuč. hod. 

 

Alternativní stravování 

Alternativní strava se od klasického jídelníčku liší tím, že v ní chybí některé druhy běžných 
potravin (např. maso, ryby, mléko, mléčné výrobky aj.). Rozdíly nastávají i v odlišné přípravě 
pokrmů nebo výběru vyprodukovaných potravin. Jaká jsou pro a proti v této problematice nebo 
názory a zkušenosti osob, které tyto stravy praktikují, se dozvíte v našem workshopu. Seminář 
Vám objasní také nejrůznější dlouhodobě praktikované způsoby stravování (např. vegetariánství, 
veganství, vitariánství – raw strava atd.). 
 

Obsah: 1) Známé způsoby alternativního stravování 
2) Vlastní zkušenosti s alternativním stravováním 
3) Nejčastější typy alternativního stravování u nás 
4) Původy vzniku alternativního stravování 
5) Současný pohled na alternativní stravování, názorový boj na toto téma 
6) Dostupnost relevantních informací pro veřejnost a pro 

samotné alternativní konzumenty (TV pořady, knihy, články, blogy, receptury) 
7) Existují zdravotní rizika při alternativním stravování? 
8) Je dítě vhodný adept na alternativní stravování? 
9) Alternativní strávník v restauraci, nemocnici, domově důchodců, lázních, na 

dovolené 
10) Existuje tolerance strávníků? 
11) Alternativní jídelníček a doporučení pro strávníka 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Antioxidanty a imunostimulancia ve výživě a nápojích 

Antioxidanty snižují pravděpodobnost vzniku srdečně-cévních chorob a některých typů rakoviny. 
Odborníci tvrdí, že antioxidanty, které přijímáme přirozeně (čaje, ovoce), mají daleko vyšší 
účinnost, než ty, které přijímáme pomocí potravinových doplňků. Přemíra těchto látek ale může 
uškodit a při dlouhodobém užívání antioxidantů v čistém stavu se může dokonce antioxidační 
účinek změnit ve vysoce nežádoucí. Jak tedy mohou být antioxidanty zdraví prospěšné? Přijďte 
zjistit do našeho semináře, kde se také dozvíte, které potraviny jsou bohatým zdrojem 
antioxidantů, které typy léčivých rostlin se využívají jako imunostimulancia a jiné zajímavosti. 
 
 

Obsah: 1) Volné radikály  
2) Účinky antioxidantů v organismu 
3) Antioxidanty ve stravě 
4) Co je to léčivá rostlina, obsahové látky rostlin 
5) Léčivé rostliny jako imunostimulancia   

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Aromaterapie 

Aromaterapie je často přezdívána jako léčba pomocí vůní. Jedná se o alternativní medicínu,  
ve které se využívá různých rostlinných látek (éterických olejů) a jiných vonných složek, které  
při vzájemném spojení blahodárně působí na naše smysly, náladu nebo dokonce zdraví.  
V semináři získáte informace nejen o historii této medicíny, ale především o jejím širokém využití, 
kvalitě jednotlivých olejů nebo jejich zpracování.  
 
 

Obsah: 1) Historie a vývoj aromaterapie 
2) Aromaterapie a její využití v praxi 
3) Co je to éterický olej – kvalita, vlastnosti 
4) Zpracování léčivých rostlin pro potřeby aromaterapie 
5) Využití silic v praxi – podpůrná léčba různých problémů a onemocnění   

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Celiakie, intolerance na lepek a bezlepková strava 

Máte naordinovanou bezlepkovou dietu? Nebo připravujete takovou stravu lidem ve vašem 
okolí? Pak jistě víte, že je třeba mít se na pozoru nejen při výběru potravin, ale také při jejich 
úpravě, servírování či celkovém plánování jídelníčku. Zde se totiž chyby nepromíjí. Pokud si nejste 
jisti, jestli děláte vše správně, navštivte náš seminář, kde se na tuto problematiku prakticky 
zaměříme.  
 

Obsah: 1) Patofyziologie střev 
2) Celiakie jako nemoc 
3) „Strašák“ zvaný intolerance na lepek 
4) Bezlepková strava 

- zásady a technologické úpravy 
- výběr vhodných a nevhodných potravin 
- bezlepkové výrobky na trhu 
- jak vařit? 
- jídelníčky pro děti a dospělé 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Čaje – účinky na zdraví a použití v dietetice 

Máte rádi čaje? Tento jedinečný nápoj je vhodný v letních obdobích, stejně jako v zimě. Může 
povzbudit, zahřát, vyléčit, nabudit, přinést pohodu a mnoho dalšího. V semináři se dozvíte nejen 
funkce a možnosti využití, ale také jaké jsou vhodné způsoby přípravy, uchování či konzumace. 
V rámci semináře proběhne také ochutnávka čajů, která bude pro všechny účastníky ZDARMA. 
 

Obsah: 1) Čaj pravý - druhy čaje 
2) Čaje nepravé - ovocné, bylinné 
3) Bylinné čaje na podporu trávení 
4) Bylinné čaje na podporu činnosti jater 
5) Bylinné čaje podporující diurézu 
6) Bylinné čaje využívané jako tonika a adaptogeny 
7) Zařazení čajů a osvěžujících nápojů do denního pitného režimu - zdroj vitamínů 

a minerálů 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Diabetická strava „na talíři“ 

Diabetes mellitus (cukrovka) může potkat každého z nás. Jak pozměnit stravu, pokud se tato 
nemoc objeví? Co je možné jíst a kde se naopak musíme omezit? Seminář je vhodný pro všechny, 
kdo sobě či jiným připravují diabetickou stravu nebo plánují diabetickou dietu. Získáte základní 
informace o způsobu stravování i tipy na recepty, nákup a další aktivity.   
 

Obsah: 1) Diabetes mellitus 1. typu 
2) Diabetes mellitus 2. typu 
3) Léčba diabetes mellitus 
4) Dietoterapie diabetes mellitus 

- Nutriční hodnoty diabetické stravy 
- Typy diabetických diet 
- Plánování jídelníčku diabetické diety 
- „Jak a kde nakupit?“ 
- Technologické úpravy diabetické diety 
- Vhodné a nevhodné potraviny, pokrmy a nápoje  v diabetické dietě 
- Umělá a náhradní sladidla 
- Jak edukovat diabetika – výměnné jednotky sacharidů 
- Recepty pro diabetickou stravu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Dietetické hodnocení potravin 

Potraviny, kterými se stravujeme, mohou naše zdraví ovlivňovat pozitivně, ale i negativně. Roli 
přitom nehraje je množství, které konzumuje, ale také kvalita a další parametry. Přijďte zjistit, 
proč je důležité, abychom potravin hodnotili, jakým způsobem je vhodné to provádět a kde  
se výsledek projeví. Nebudou chybět ani nejnovější trendy ze světa zdraví a výživy! 
 

Obsah: 1) Hodnocení potravin  
2) Co je „dieta“ a „dietetické hledisko“ ve stravování  
3) Poživatiny, které prospívají a neprospívají  
4) Hodnocení jednotlivých skupin potravin  

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Doporučení a zásady pro stravování seniorů 

Setkáváte se ve svém životě s osobami v seniorském věku? Připravujete jim pokrmy nebo rovnou 
plánujete celé stravování? Výživa seniorů má značná specifika, které je nutné brát v potaz, pokud 
těmto lidem se stravováním pomáháme. V semináři zjistíte, na co se ohlížet i jakým způsobem. 
Získáte praktické rady a tipy, a to přímo od zkušených odborníků z praxe. 
 

Obsah: 1) Kdo je senior 
2) Sociální prostředí seniorů 

- rizika samoty nebo odloučení seniorů 
- možnosti zajistit kvalitu jejich stravování 

3) Fyziologické a psychické změny u seniorů 
- důsledky ve výživě seniorů 

4) Živiny a pitný režim ve výživě seniorů  
5) Dietní omezení – přísně nebo s tolerancí 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Fytoterapie 

Bylinky jsou odvěký přítel našich babiček, dávných léčitelů, mastičkářů i dalších lidí. Také v dnešní 
době se najde mnoho osob, které nedají dopustit na tuto přírodní medicínu, při které se využívá 
síly léčivých rostlin. Oblíbenost této alternativní medicíny v posledních letech neustále stoupá. 
Dle výzkumů je praktikována až 4x časněji než běžná medicína. Bylinky se dají ale také využívat  
i kulinářským způsobem. Ať už je používáte k léčebným účelům či v kuchyni, musíte myslet na to, 
že i při fytoterapii existují určitá pravidla. Jaká? Nejen to se dozvíte na našem semináři. 
 

Obsah: 1) Fytoterapie a její využití v praxi  
2) Co je to "léčivá rostlina"  
3) Zpracování léčivých rostlin a jejich využití  
4) Obsahové látky léčivých rostlin  
5) Podpora imunity a ochrana organismu za pomocí léčivých rostlin  
6) Bylinné čaje, rostlinné přípravky a potravinové doplňky  
7) Gemmoterapie a aromaterapie  
8) Fytoterapie konkrétních onemocnění (léčba onemocnění horních cest 

dýchacích, trávicího traktu, hepatoprotektiva, podpůrná léčba onemocnění 
ledvin a močového měchýře)  

9) Využití léčivých rostlin při léčbě zevních problémů  
10) Podpora imunity a ochrana organismu za pomocí léčivých rostlin  
11) Adaptogeny a tonika  

Rozsah: 8 vyuč. hod. 
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Hubnutí po Vánocích – jak na to? 

Trápí Vás po Vánocích přebytečná kila? Máte obavy stoupnout si na váhu? Nepanikařte! 
Poradíme Vám, jak se hravě dostat na Vaši původní váhu. Díky tipům na kombinaci správné stravy  
a pohybu budete moci opět vytáhnout Vaše oblíbené kalhoty. Nevěříte? Vyzkoušejte a uvidíte. 
 

Obsah: 1) Analýza hmotnosti, složení těla, obvodů těla  
2) Anamnéza osobní, nutriční  
3) Bilance stávajících stravovacích zvyklostí a pohybových aktivit  
4) Stanovení cíle – nový jídelníček, typ stravování, pohybová aktivita  
5) Jak zapojím pohyb – kolik jsem schopen ujít kroků každý den, plán pohybových 

aktivit na týden  

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Léčivé rostliny v běžném životě 

Víte, že i běžné rostliny mohou léčit? Nejen za dob našich babiček bylo možné pomocí čajů  
a bylinek uzdravovat. I dnes jsou rostliny nedílnou součástí nejen gurmánské kuchyně, ale také 
alternativní medicíny. V semináři zjistíte, jaké bylinky lze k léčení využít, jakým způsobem  
je upravovat, uchovávat či podávat.  
 

Obsah: 1) Primární a sekundární metabolismus rostlin 
2) Obsahové látky rostlin a jejich účinek na lidský organismus 
3) Pěstování, sběr, sušení a uchovávání léčivých rostlin 
4) Fytoterapie 
5) Čajové směsi – příprava a využití 
6) Rostliny způsobující otravy a alergie 
7) Nově zaváděné léčivé rostliny 

8) Antioxidany rostlinného původu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

  

mailto:info@vsostrava.com
http://www.vsostrava.com/


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

 

Středisko vzdělávání s.r.o.  
ul. 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory 
www.vsostrava.com  

 

Mentální anorexie, mentální bulimie a výživa u těchto poruch 

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 uvedených nemocí a dokonce i metody léčby.  
 

Obsah: 1) Historie poruch příjmu potravy 

2) Vymezení poruch příjmu potravy  
3) Definice mentální anorexie a mentální bulimie  
4) Prevelace rizikových postojů  
5) Etiologie a komorbidita  
6) Zdravotní problémy spojené s poruchami příjmu potravy  
7) Epidemiologie poruch příjmu potravy v ČR  
8) Poruchy příjmu potravy v dětství a v rané adolescenci  
9) Průběh a prognóza poruch příjmu potravy 
10) Kazuistiky  
11) Přehled léčby poruch příjmu potravy 
12) Realimentace   

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Mýty a pravda o překyselení organismu a detoxikaci 

Věděli jste, že k překyselení organismu dojde i v případě špatného dýchání? Každý den naše tělo 
vystavujeme tomuto jevu, a to díky potravinám, které přijímáme. Například maso, cukr i alkohol 
jsou pro tělo nebezpečné. V krajních případech dokonce mohou vyvolat různá nebezpečná  
a bolestivá onemocnění. Jak se bránit?  Existují preventivní opatření? Vše se dozvíte v našem 
semináři, který se na toto aktuální téma zaměří nejen z medicínského hlediska! 
 

Obsah: 1) Překyselený organismus - „Mýty a fakta“ 
- Metabolismus a tvorba kyselin v organismu, regulace pH v organismu 
- Kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny 
- Mechanismus působení doplňků stravy 

2) Detoxikace - „Intoxikovaný organismus - je to vůbec možné?“ 
- Toxiny a toxické látky, endogenní a exogenní xenobiotika 
- Detoxikační schopnost organismu 
- Mechanismus působení detoxikačních preparátů 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Neuvěřitelná tajemství lidského těla – trávicí trakt 

Chcete vědět, jak funguje lidské tělo? Co se v našem těle děje s potravou od doby, kdy si ji dáme 
do úst, až po chvíli, kdy naše tělo opustí? K čemu slouží jednotlivé orgány trávící soustavy a proč 
jsou tak důležité? V našem semináři zjistíte nejen základní informace, ale také, jaké mýty se šíří 
světem a kolik je na nich pravdy. 

 

Obsah: 1) Co bychom si počali bez zubů a slin? 
2) Jícen – je jen trubice nebo něco víc? 
3) Kliďas žaludek – čím je fascinující? 
4) Co má dvanáctník společného s dvanáctkou? 
5) Lačník a kyčelník – kamarádi na život a na smrt! 
6) Ten „červ“ tam není pro nic za nic! 
7) Nahoru a dolů – cesta tlustým střevem. 
8) Slinivka – malá a přeci tak mocná. 
9) Tisíce funkcí majestátních jater. 
10) Bez „toho“ v lebce a bez „té“ v páteři by to nešlo!  

Rozsah: 6 vyuč. hod. 
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Obezitologie a možnost využití bioimpendančního měření v praxi 

Nadváha trápí značnou část lidské populace. Jak proti ní bojovat? Můžeme vlastně vůbec vyhrát? 
Kdy se přesně hovoří o pouhé nadváze a kdy už je člověk opravdu obézní. V našem semináři  
na tyto otázky naleznete odpověď! Dozvíte se také nejčastější příčiny obezity, budete vědět,  
jak ji měřit a získáte také zajímavé tipy přímo od nutriční terapeutky.  
 

Obsah: 1) Nadváha nebo obezita? Nejčastější příčiny v dnešní populaci  
2) Rizikové faktory obezity s ohledem na zdravotní stav a co se s tím dá dělat?  
3) Hodnocení složení těla pomocí bioimpedance – jak to funguje?  
4) Podíl tukové a svalové tkáně v těle a jejich vliv na metabolismus člověka  
5) Jak ovlivňuje zdravotní riziko množství viscerálního tuku v těle  
6) Co nám říká pojem „metabolický věk“  
7) Praktická ukázka správného postupu vážení s využitím bioimpedanční váhy  
8) Analýza a hodnocení výsledků vážení aneb jak můžeme zjištěné hodnoty 

přeložit klientům, pokud je potřebujeme motivovat ke změně  
9) První a kontrolní vážení, jak poznám, že se v těle něco mění?  
10) Stanovení energetické potřeby na základě hodnot bazálního metabolismu  
11) Jaké chyby klienti v energetickém příjmu nejčastěji dělají a proč u nich redukce 

nefunguje, když jsme jim poskytli veškerá doporučení?  
12) Doporučení pro výživu člověka v rámci prevence obezity  

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Obiloviny – tradiční a netradiční zpracování, zařazení do jídelníčku 

Obiloviny tvoří značnou část lidské výživy. Pokud se dobře zpracují, může se jednat o velmi 
chutný, zdravý a mnohdy i levný pokrm. Na trhu existuje mnoho druhů obilovin, ale málokdo ví, 
které jsou pro tělo prospěšné, jakým způsobem je připravovat a jak je nejlepší je podávat. 
V semináři všechny tyto informace zjistíte a navíc získáte mnoho tipů, aby si obiloviny oblíbili  
i lidé ve vašem okolí. 
 

Obsah: 1) Obilniny, obiloviny, cereálie - objasnění pojmů 
2) Obilniny a jejich význam ve výživě člověka 
3) Rozdělení obilovin, jejich jednotliví zástupci 
4) Formy obilovin na trhu a jejich využití k přípravě pokrmů 
5) Nepravé obiloviny - pseudoobiloviny 
6) Obiloviny a pseudoobiloviny v jídelníčku moderní doby - jejich zařazení u 

různých skupin (např. dětí, dospělých, seniorů, sportovců, vybraných skupin 
nemocných) 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Osteoporóza a vápník ve výživě 

Trpíte Vy, někdo z Vašich blízkých či osoba, o kterou se staráte, osteoporózou? Chcete vědět, jak 
by měl vypadat jídelníček, aby se zmírnily následky této nemoci, popřípadě abyste osteoporóze 
dokázali předejít? Právě pro Vás je připraven náš seminář, kde se dozvíte, co to osteoporóza je a 
jaká jsou stravovací opatření. Naučíte se správně vypočítat, kolik vápníku obsahují jednotlivá jídla 
a poznáte také potraviny, které tělu s nedostatkem vápníku prospívají. 

Obsah: 1) Co je osteoporóza? 
2) Životní styl, výživa a možná prevence vzniku osteoporózy 
3) Možnosti dietní podpory u osteoporózy 
4) Propočet vápníku ve stravě a doporučené potraviny 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
 

Plánování stravy bez lepku, bez laktózy 

Existuje mnoho lidí, kteří nemohou přijímat lepek či laktózu a musí být velmi opatrní, jaké 
potraviny jí. Patříte mezi takové? Nebo máte ve svém okolí někoho? V tom případě se vám jistě 
budou hodit informace, jak v takovém případě nakupovat, plánovat jídelníčky, vytvářet pokrmy 
a žít přitom zdravě. Součástí semináře bude i propočet energie a živin v nutričním programu! 
 

Obsah: 1) Celiakie neboli nesnášenlivost lepku 
2) Bezlepkové potraviny a požadavky na jejich jakost a značení 
3) Intolerance laktosy 
4) Potraviny s nízkým obsahem laktosy a potraviny bezlaktosové a požadavky na 

jejich jakost 
5) Doporučení při výběru bezlepkových potravin a potravin s nízkým obsahem 

laktózy nebo bez laktózy 
6) Sestavování vyváženého jídelního lístku s ohledem na výběr bezlepkových 

potravin, propočet energie a živin v nutričním programu 
7) Sestavování vyváženého jídelního lístku s ohledem na výběr potravin  

s omezením laktosy 
8) Propočet energie a živin v nutričním programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 
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Plánování stravy pro děti 

Sestavit jídelníček pro děti není jednoduché. Pro správný vývin je nutné, aby strava obsahovala 
mnoho specifických složek a různých prvků. Ty se však s věkem mění a různé jsou také s ohledem 
na aktivity, kterým se děti věnují. Jak tedy naplánovat snídaně, obědy, svačinky a večeře? Kolik 
jídla dítě potřebuje? Jak uzpůsobit stravování, pokud vychováváme více dětí různého věku? 
Přijďte na náš praktický seminář a budete znát odpověď! Navíc si vyzkoušíte, jak jídelníček 
sestavit, a to i pro různé nestandardní situace. 

Obsah: 1) Sestavování jídelníčku pro děti předškolního věku  
- celodenní strava doma 
- jídelníček pro částečné stravování ve školkách 
- vyváženost energie a nutrientů dle doporučení pro tuto věkovou skupinu 

2) Sestavování jídelníčku pro děti mladšího a staršího školního věku 
- celodenní strava doma 
- jídelníček pro školní jídelny 
- vyváženost energie a nutrientů dle doporučení pro tuto věkovou skupinu 

3) Jídelníček pro  dítě s vyloučením lepku ze stravy 
4) Jídelníček pro dítě s omezením laktózy ve stravě 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 
Plánování stravy pro těhotné, kojící 

Máte doma kojence? Nebo se chystáte na příchod nového člena rodiny? Pak je právě pro vás 
určen náš seminář!  Dozvíte se, jaké jsou požadavky na stravování nebo jaký by měl být správný 
pitný režim u těhotných i kojících žen. Naučíte se, jak správně sestavit plnohodnotný jídelníček, 
který bude dostatečně vyvážený a bude obsahovat potřebné množství živin. Součásti výuky jsou 
také praktické na propočty energie a živin obsažených v jídelníčku. 
 

Obsah: 1) Požadavky na stravování těhotných a kojících žen 
2) Pitný režim v těhotenství a v období kojení 
3) Co zařadit mezi rizikové potraviny v těhotenství? 
4) Alkohol, káva, umělá sladidla v těhotenství? 
5) Sestavování vyváženého jídelního lístku s ohledem na výběr vhodných potravin 

pro těhotné a kojících ženy 
6) Propočet energie a živin v nutričním programu 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 
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Plánování stravy pro redukci hmotnosti 

Chcete snížit svou hmotnost? Nebo byste rádi pomohli vašemu příbuznému či klientovi? 
Základem je změna stravovacích návyků. Naučte se s námi, jak sestavit jídelníček, aby Vaše úsilí 
mohlo být úspěšné! Dozvíte se, jakým stylem sestavit týdenní stravovací plán. Součásti tvorby 
individuálních jídelníčků (ať už pro sebe nebo pro klienty) bude taktéž jeho propočet (s ohledem 
na zjištění počtu živin a energie) a zjištění jeho celkové gramáže. Praktický seminář povede 
zkušená nutriční terapeutka se specializací.  
 

Obsah: 1) Rozbor a vyhodnocení běžných jídelníčků klientů – efektivita 

2) Sestavování týdenních jídelníčků pro redukci:  
- 3 denní jídla 
- 5 denních jídel 
- podle rámcových rozpisů na týden 

3) Vytváření rámcových rozpisů pro redukci v různých variantách 
4) Individuální týdenní jídelníčky pro redukci, propočet jídelníčků (energie, živiny), 

rozpis jídelníčků s gramážemi pro klienty  
5) Vytváření praktických pomůcek pro poradenství při redukci 

Rozsah: 10 vyuč. hod. 

 

Plánování stravy sportovcům 

Věnujete se rekreačně sportu? Nebo jste dokonce aktivní sportovec? Výkon i následnou 
regeneraci ovlivňuje způsob stravování. Je všeobecně známo, že by sportovec neměl zanedbávat 
pitný režim. Podstatnou roli však hrají také samotné pokrmy. Existuje navíc mnoho signálů, které 
také není radno podceňovat, neboť mohou indikovat různé problémy. Znáte je? Přijďte na náš 
seminář a vše se dozvíte! 
 

Obsah: 1) Obecná doporučení pro výživu sportovců 
2) Výživa a pitný režim před, během a po tréninku či soutěži 
3) Některé specifické problémy sportovců související s výživou (detrénink, pokles 

výkonnosti, nedostatek vápníku, železa, Female Athlete Triad) 
4) Problematika cílených změn hmotnosti u sportovců 
5) Vliv zevního prostředí na výkonnost a zdravotní stav, adaptace, aklimatizace, 

imunita a tělesná zátěž 

Rozsah: 5 vyuč. hod. 
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Potraviny a jejich biochemické aspekty 

Orientujete se při nákupu potravin? Víte, co znamenají jednotlivé složky potravin, co skutečně 
škodí našemu tělu a co naopak prospívá? Existuje mnoho mýtů i informací a vyznat se v nich je 
mnohdy oříšek. Seminář bude proto zaměřen na základní poznání provázanosti potravin a 
biochemických procesů. Zjistíte, jak je to s cukry, alkoholem, čajem, kávou, vitamíny i mnoho 
dalšího. Těšit se můžete také na příklady z reálného života! 
 

Obsah: 1) Trávicí trakt a jeho funkce 
2) Cukry, tuky a bílkoviny v potravinách rostlinného původu 
3) Glykemický index a jeho biochemické aspekty 
4) Vláknina, její biochemické aspekty a využití 
5) Minerální látky v potravinách a jejich účast v biochemických dějích 
6) Vitaminy, jejich účast v metabolismu. Vitaminy ve funkci koenzymů 
7) Změny v metabolismu cukrů, tuků a bílkovin ve vztahu k biochemii potravin a 

výživy 
8) Biochemie rostlinných olejů 
9) Vybrané biochemické aspekty stresu 
10) Biochemie potravinových intolerancí, alergie 
11) Antioxidanty a jejich nové biochemické poznatky 
12) Funkční potraviny a jejich bio-aktivní složky 
13) Čaj a káva - biochemie stimulancií 
14) Biochemie piva, vína a lihovin 
15) Aditivní látky v potravinách a jejich toxické účinky. 
16) Chemická kontaminace potravin. Endogenní a exogenní cizorodé látky v 

potravinách 
17) Biochemie mléka a mléčných bílkovin, tuku a sacharidů 
18) Mléčná fermentace, mikroflóra a zrání sýrů 
19) Biochemie vajec, biochemie medu 
20) Cholesterol a jeho biochemická problematika, lipoperoxidace 
21) Lipidy v potravinách - výskyt, biochemie a fyziologie 
22) Hormony v metabolismu sacharidů, bílkovin a tuků 
23) Toxikologie potravin - bakteriální toxiny, toxické látky vznikající z hlavních živin 
24) Geneticky modifikované potraviny 
25) Zdravotní nezávadnost potravin - konzervace, trvanlivost, alergeny 
26) Kvalita potravin - autenticita a falšování, parametry, značky kvality 
27) Potraviny specifického charakteru - chráněné, biopotraviny 
28) Potraviny pro zvláštní výživu 

Rozsah: 10 vyuč. hod. 
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Probiotika a prebiotika 

Často se setkáváme s tím, že probiotika jsou pro tělo prospěšná a měli bychom jich konzumovat 
více. Z čeho se však nejlépe vstřebávají? K čemu vlastně slouží? Kdy je nejvhodnější jejich užití? 
A jaký je rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky? Přijďte do našeho semináře a vše zjistíte. Na celou 
problematiku se podíváme nejen z pohledu medicínského, ale především okem běžného 
uživatele!  
 

Obsah: 1) Charakteristika a složení probiotik a prebiotik 
2) Kdy jsou doporučována 
3) Jaký je jejich dopad na zdraví člověka 
4) Potravinové zdroje 
5) Probiotické doplňky výživy pro dospělé 
6) Probiotické doplňky výživy pro děti 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Provázanost ergoterapie a výživy u dětí s dětskou mozkovou obrnou 

Mozková obrna děsí určitě nejednu maminku. Zjistěte, jak spolu souvisí výživa a ergoterapie  
u dětí, které onemocněly touto zákeřnou chorobou. V našem semináři získáte řadu informací  
o této nemoci obecně. Stěžejní část se však bude věnovat výživě, která má jistá specifika. Budete 
znát také nejmodernější trendy z této oblasti 
 

Obsah: 1) Co je DMO, jaké má formy 

2) Diagnostika, léčba DMO  
3) Co je ergoterapie a léčebná výchova k soběstačnosti  
4) Soběstačnost a výživa  
5) Úprava prostředí a kompenzační pomůcky vhodné ke stravování  
6) Specifika výživy u dětí s DMO  
7) Úprava stravy  
8) Řešení malnutrice versus obezity  
9) Zajímavosti z oblasti výživy  

Rozsah: 8 vyuč. hod. 
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Racionální výživa pro všechny věkové skupiny 

Znáte racionální stravování? Víte, jak ovlivňuje naše tělo, jak může prospívat zdraví a co se 
nejčastěji dělá v této oblasti dobře či špatně? Chcete začít uplatňovat zásady racionální výživy ve 
svém životě? Přijďte na náš semináře a zjistíte, jak na to! Výukovou Vás provede zkušený nutriční 
terapeut z praxe.   
 

Obsah: 1) Pojem racionální výživa 
- Komu je určena 
- K čemu slouží  
- Kdo určuje platná, aktuální doporučení pro racionální výživu všech věkových 

skupin v ČR? 
2) Zásady racionální výživy dle aktuálních doporučení pro všechny věkové 

kategorie 
3) Uplatňování zásad racionální výživy v praxi 
4) Ruku v ruce s Evropou aneb výživová doporučení pro vybrané státy EU 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 
Seminář praktických dovedností pro nutriční poradce 

Praktický seminář je vhodný pro všechny výživové a nutriční poradce i pro ostatní, kteří se 
zabývají zdravou výživou, a zajímá je, jak sobě nebo svým blízkým vhodně sestavovat jídelníček. 
Dozvíte se mnoho zajímavých a potřebných informací, které se budou hodit nejen 
profesionálům. Udělejte ze sebe ještě většího odborníka ve svém oboru! 
 

Obsah: 1) Stanovení nutriční potřeby pro klienty různých věkových skupin s ohledem  
na pohlaví, fyzickou aktivitu a stav hmotnosti 

2) Jak a podle čeho se orientovat v praxi při stanovování energetické a 
biologické potřeby (EP a BP) klienta a sledování nutričního příjmu klienta 

3) Pravidla pro sestavování jídelníčků klienta – rámcové jídelníčky, 
individuální jídelníčk 

4) Sestavování rámcových jídelníčků, vytvoření doporučení k rámcovému 
jídelníčku 

5) Vyváženost jídelníčků – jak na to? 
- jak zařazovat pokrmy a potraviny, v jakém množství, aby byl jídelníček 

výživově vyvážený? 
- propočet individuálního jídelníčku 
- odhad EP a BP v rámcovém jídelníčku klienta 

6) Výměna zkušeností z praxe, diskuze 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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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. 

Obsah: 1) Zásady sestavení správného, vyváženého jídelníčku, jeho propočet - práce s 
nutričnímu programy. 

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

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Sportovní výživa 

Jste profesionální sportovec nebo jen patříte ke sportovním nadšencům? Chcete vědět, jak  
se správně stravovat před i po fyzické zátěži, jak se vyhnout zdravotním problémům nebo Vás 
zajímají další témata související s výživou? Přijďte na náš odborný seminář! 

 

Obsah: 1) Obecná doporučení pro výživu sportovců  
2) Výživa a pitný režim před, během a po tréninku či soutěži  
3) Specifické problémy sportovců související s výživou (detrénink, pokles 

výkonnosti, nedostatek vápníku, železa, Female Athlete Triad)  
4) Problematika cílených změn hmotnosti u sportovců  
5) Vliv zevního prostředí na výkonnost a zdravotní stav, adaptace, aklimatizace, 

imunita a tělesná zátěž 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni 

S tuky se při stravování setkáváme téměř neustále. Jejich užití má však jistá omezení a při 
zpracování i konzumaci bychom měli dodržovat hned několik zásad. Víte které? A kdo je největší 
rizikovou skupinou? Zjistíte v našem semináři!  
 

Obsah: 1) Co jsou tuky? 

2) Význam tuků ve výživě člověka 

3) Štěpení a vstřebávání tuků 

4) Pro koho je strava se sníženým obsahem tuku vhodná? 

5) Doporučené denní dávky tuků pro různé věkové kategorie 

6) Pravidla pro snižování tuků ve stravě 

7) Obsah a kvalita tuků v živočišných poživatinách 

8) Obsah a kvalita tuků v rostlinných poživatinách 

9) Tuky z pohledu alternativního stravování 
10) Použití tuků v kuchyni - vhodnost tuků pro technologické  zpracování pokrmů 

11) Rizika nevhodného použití tuků 

12) Shrnutí, diskuze 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

 

Šetřící a nízkocholesterolová strava 

Víte, jaký je rozdíl mezi šetřící a nízkocholesterolovou stravou? Kdo by měl upravit své stravovací 
návyky a jakým způsobem? V našem semináři vše zjistíte! Zdraví máme jen jedno. Neničte jej 
proto špatným stravováním. 
 

Obsah: 1) Pro koho je tato strava určená (indikace) 
2) Nutriční složení 
3) Rozdíl mezi šetřící a nízkocholesterolovou stravou v domácí péči a v terapii při 

hospitalizaci 
4) Zásady šetřící a nízkocholesterolové stravy 
5) Technologické zpracování šetřících pokrmů 
6) Cholesterol v potravinách 
7) Výběr vhodných a nevhodných pokrmů v šetřící a nízkocholesterolové stravě 
8) Plánování stravy pro oba typy stravování 
9) Diskuse k tématu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Využití léčivých rostlin v gastronomii 

Sběr a využívání léčivých rostlin provází lidstvo od nepaměti. V dobách, kdy ještě neexistovaly léky, 
představovaly byliny jedny z nejdůležitějších léčebných prostředků. V semináři Využití léčivých 
rostlin v gastronomii - fytoterapie onemocnění trávicího traktu a poruch metabolismu, se naučíte 
nejen rozeznávat druhy léčivých rostlin, využívat je k přípravě pokrmů a čajů a také zjistíte, jaké 
můžou mít negativní účinky. Kurz je vhodný nejen pro pracovníky ve stravovacích zařízeních a 
prodejce zdravé výživy, ale pro všechny, kteří se o bylinky zajímají a chtějí se naučit je správně 
připravovat. 

Obsah: 1) Druhy léčivých rostlin, které jsou vhodné pro využití v gastronomii 
2) Účinky léčivých rostlin 
3) Využití léčivých rostlin při zpracování a přípravě pokrmů 
4) Zajímavosti z oblasti využití léčivých rostlin v gastronomii 
5) Bylinné čaje ve výživě 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Výživa dětí  
(nutriční potřeby zdravých dětí, dětí s obezitou a potravinovými alergiemi) 

Víte, jakou stravu podávat dítěti? Co přesně by měl jídelníček pro kojence či předškoláka 
obsahovat? Správná výživa neovlivňuje pouze zdravotní stav dítěte, ale působí také na jeho 
psychiku, energii a chuť do života. Dopřejte proto své ratolesti to nejlepší a zjistěte, jak pro něj 
připravit pokrmy nejen chuťově lahodné, ale také výživově hodnotné. 
 

Obsah: 1) Potřeba energie u dětí od narození do dospělosti 
2) Potřeba bílkovin, tuků a sacharidů u dětí od narození do dospělosti 
3) Pokrytí bílkovin, tuků, sacharidů a vápníku v jídelníčku dětí 
4) Pyramida výživy pro děti 
5) Prohřešky ve stravě dětí 
6) Obezita dětí jako porucha příjmu potravy 
7) Příčiny a příznaky dětské obezity 
8) Doporučení pro vhodnou redukci dětí 
9) Příčiny a typy potravinových alergií u dětí 
10) Doporučení pro výživu dětí s potravinovými alergiemi 
11) Komplexní přístup ve výživovém poradenství u dětí 
12) Diskuze 

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.  
 

Obsah: 1) Nejčastější diagnózy spojené s nutriční intervencí v dětství 
- Dětská obezita 
- Dětský diabetes mellitus  
- Odmítání stravy – anorexie a bulimie u dětí 
- Dětská hyperaktivita – ADHA a poruchy spojené s pozornosti 

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 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
 

Zvyky, obyčeje, názory na zdraví související s výživou u 

různorodých národností a etnik 

Svátky, náboženství, tradiční plodiny, zvyky, názory i další parametry mohou způsobit,  
že se v různých zemích lidé stravuji zcela odlišně. Někteří mají vepřové maso za pochoutku, jinde 
jej nesmíte ani okusit. Někde dostanete nejlepší nápoj svého života, v jiných zemích zase raději 
vyzkoušíte netradiční ovoce a zeleninu. Ať už cestujete nebo ne, znalost základních zvyků  
a stravovacích tipů se určitě bude hodit. A s námi získáte nejen to! 
 

Obsah: 6) Vietnamci (model rodiny, jídla a způsoby stravování, názory na zdraví a 
zdravotní praktiky) 

7) Rómové (model rodiny, jídla a způsoby stravování, názory na zdraví a zdravotní 
praktiky)  

8) Ukrajinci (model rodiny, jídla a způsoby stravování, názory na zdraví a 
zdravotní praktiky)  

9) Židé (model rodiny, jídla a způsoby stravování, názory na zdraví a zdravotní 
praktiky)  

10) Vliv náboženství na přijímání stravy (římskokatolická církev, pravoslavná církev, 
protestantské církve, judaismus, islám, buddhismus, hinduismus)  

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Redukční a diabetické diety 

Chcete nebo musíte držet redukční či diabetickou dietu a nevíte jak vybrat vhodné potraviny či jak 
by měla vypadat velikost jednotlivých porcí? Nebo radíte ostatním, jak dodržovat redukční či 
diabetickou dietu? V našem semináři se naučíte, jak sestavit jídelníček tak, aby vyhovoval 
redukčním potřebám. Seznámíte se s doporučenými denními dávkami živin a pitným režimem při 
redukčních dietách a dozvíte se, jakými pohybovými aktivitami správně redukční režim doplnit. 

Obsah: Indikace a plánování redukčních diet 
Indikace a plánování diabetických diet 
Technologické postupy 
Výběr potravin a velikost porcí 
Doporučené denní dávky živin 
Pitný režim 
Plánování jídelníčků 
Pohybová aktivita jako součást redukčního režimu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
 

Teorie a praxe ve stravování těhotných a kojících žen 

Máte doma kojence? Nebo se chystáte na příchod nového člena rodiny? Pak je právě pro vás určen 
náš seminář! Dozvíte se, jaké jsou požadavky na stravování nebo jaký by měl být správný pitný 
režim u těhotných i kojících žen. Naučíte se, jak správně sestavit plnohodnotný jídelníček, který 
bude dostatečně vyvážený a bude obsahovat potřebné množství živin. Součásti výuky jsou také 
praktické propočty energie a živin obsažených v jídelníčku. 

Obsah: 1) Požadavky na stravování těhotných a kojících žen 
2) Pitný režim v těhotenství a v období kojení 
3) Co zařadit mezi rizikové potraviny v těhotenství? 
4) Alkohol, káva, umělá sladidla v těhotenství? 
5) Sestavování vyváženého jídelního lístku s ohledem na výběr vhodných 

potravin pro těhotné a kojících ženy, propočet energie a živin v nutričním 
programu 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Business, účetnictví, ekonomie, komunikace 
 

Dále nabízíme také kurzy a semináře z oblasti obchodu, ekonomie, účetnictví či komunikace. Výuka 

je zaměřena na nejnovější změny v legislativě, 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 také 

Osvědčení o absolvování. 

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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Dopad změn zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce 

2015 do personalistiky 

Seminář se věnuje aktuálním změnám v zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce  
a jejich dopadům do práce personalisty. Teorie bude propojena s praktickými příklady a 
ukázkami z reálného života. Výuku povede zkušený personalista přímo z praxe. Seminář je určen  
pro personalisty, účetní, manažery a majitelé firem, kterým není lhostejné, jestli mají vše podle 
aktuální legislativy. 
 

Obsah: 1) Nutné podmínky dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce 
(DPP) z pracovněprávního hlediska – náležitosti smluv, co lze sjednat, základní 
nároky, ukončování dohod, pravidla pro odměňování 

2) Dohody o provedení práce od roku 2014 – pravidla pro odvod zdravotního  
a sociálního pojištění, zdaňování, přihlašování a odhlašování z pojištění, 
souběhy dohod z pohledu sociálního, zdravotního pojištění a zdaňování, 
praktické příklady 

3) Zaměstnání malého rozsahu nově od roku 2014 
4) Rozdíl mezi DPČ a zaměstnáním malého rozsahu 
5) Jak pracovat flexibilně s DPČ v souvislosti se zákonným limitem poloviny 

stanovené pracovní doby 
6) DPČ, DPP a evidence na ÚP 
7) DPČ z hlediska zdravotního pojištění, praktické příklady 
8) DPČ, DPP a vznik nároku na dávky nemocenského pojištění, náhrada mzdy  

v době prvních 14 dnů nemoci, OL 
9) DPČ, DPP a rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci 
10) DPČ, DPP a studenti z pohledu zdaňování a uplatnění slev (problematika 

posledních prázdnin) 
11) Soustavná příprava na budoucí povolání 
12) DPČ a osoby, za něž je plátcem pojištění stát, nutná potvrzení a doklady 
13) DPČ, DPP a souběh se zaměstnáním 
14) DPČ, DPP - ukončování, přihlašování a odhlašování z pojištění 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Jak psát projekt z EU 

Chcete realizovat projekt z evropských fondů, ale nevíte, jak napsat a podat projektovou žádost? 
Pomůžeme vám najít rychle cestu. Seminář se zaměřuje na oblast školství (vhodné pro školská  
i neškolská zařízení) a věnuje se základní struktuře projektových žádostí, jejich realizaci  
i pochopení méně srozumitelných pojmů – horizontální témata, klíčové aktivity, přímé a nepřímé 
náklady, monitorovací indikátory, dopady a místa realizace aj. 
 

Obsah: 1) Typy operačních programů (kam zařadit svůj projekt, na koho se obrátit  
o pomoc nebo o radu) 

2) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV) 
3) Spolufinancování – kolik peněz je hrazeno z EU, kolik z ČR a kolik 

spolufinancuje žadatel 
4) Nové programové období – prioritní osy 
5) Co je to výzva, jak splňovat její podmínky 
6) Základní struktura projektové žádosti 
7) Práce s příručkou pro příjemce 
8) Elektronický formulář projektové žádosti a práce s ním 
9) Propojení klíčových aktivit 
10) Jak nastavit rozpočet projektu 
11) Jak sestavit realizační tým 
12) Jak popsat monitorovací indikátory 
13) Nejčastější formální chyby 

Rozsah: 8 vyuč. hod. 

 

Kultura řeči 

Kurz je určen všem, kdo chtějí zlepšit svůj mluvený projev nebo potřebují doplnit jazykové  
a komunikační znalosti. Dozvíte se o technice řeči i jazykové stránce projevu. Budete umět 
pohotověji a profesionálněji reagovat a naučíte se připravit řečnický projev. Zjistíte, s jakými 
nejčastějšími chybami se lze setkat a jak proti nim bojovat. 
 

Obsah: 1) Rétorika 
2) Mezilidská komunikace 
3) Technika řeči, práce s hlasem, slovní přízvuk 
4) Zvuková stránka řeči, intonace a barva hlasu 
5) Artikulace  
6) Osobnost řečníka, tréma 

Rozsah: 9 vyuč. hod. 
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Motivace a spolupráce v týmu 

Motivace samotná ještě nepřinese úspěch, bez motivace je však úspěch nemožný. Jak motivace 
funguje a jak ji využít pro dosažení svých osobních cílů a cílů firmy?  Jak správně motivovat sami 
sebe, jak účinně motivovat své podřízené či nadřízené a jak rozpoznat a řešit úskalí motivace ve 
firmě? Vše se dozvíte v semináři, který je zaměřen na zvyšování motivace a rozvoje schopností  
a dovedností týmu i všech jeho členů. Praktický kurz obsahuje také hry a cvičení na rozvoj 
nejrůznějších stránek osobního a profesního života (např. fixace poznatků, komunikace, řízení 
týmu aj.). Cílem kurzu je posílit týmovou práci, pomoci vzájemnému poznání, zlepšit komunikaci 
a také přinést manažerovi odborný pohled na jednotlivé členy týmu. 
 

Obsah: 1) Co je to motivace 
2) Funkce a využití motivace 
3) Jak správně motivovat 
4) Efektivita týmové komunikace 
5) Formální a neformální vůdcovství 
6) Komunikační a vyjednávací dovednosti jednotlivců 
7) Pozice jednotlivce v týmu 
8) Nápaditost a kreativita 
9) Tendence k dalšímu rozvoji  

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Obchodní korespondence - změny a novinky v ČSN 01 6910 
(úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory) 

Kurz se zaměřuje na změny v pravidlech v obchodní korespondenci, které jsou platné od 
1.8.2014. Je vhodný pro všechny, kdo při své pracovní činnosti využívají korespondenčních 
písemností nebo pro ty, kteří si chtějí zlepšit své dosavadní znalosti. Součástí kurzu  
je  procvičování učiva. 
 

Obsah: I. BLOK 
1) Jazykové příručky a normy upravující obchodní korespondenci, čím se řídit 

- ČSN 01 6910 - stručně  
- čeho se týká  
- kdo ji vydal  
- pro koho je závazná, kdo se jí musí/může řídit  
- jaké změny byly provedeny v novém vydání platném od srpna 2014 – 

souhrnně  
2) Co znamenají termíny požadavek, dovolení, doporučení, které norma 

používá, a jak tomu rozumět  
3) Jednotná úprava dokumentů  
4) Celková úprava obchodních dopisů a psaní adres – zaměřeno především na 

změny oproti staršímu vydání normy, s poukazováním na časté chyby v 
obchodních dopisech (formát, hlavička, adresy, odvolací údaje, datum, 
předmět, oslovení, text dopisu, pozdrav, razítko, podpis, parafování, přílohy, 
rozdělovník, doplňující údaje)  

5) Zkratky právních forem 
6) Tvorba dopisu dle zadání + kontrola, zadání domácí práce (dobrovolné) 

 
II. BLOK 

1) Společná kontrola domácího úkolu  
2) Dopis fyzické osoby právnické osobě a úřadu 
3) E-maily, zápis časových údajů 
4) Zápis peněžních částek, měřítko a poměr 
5) Spojovník a pomlčka, lomítko, psaní výčtů 
6) Zalamování řádků, dělení slov, vyznačování 
7) Vypracování dopisu dle zadání, oprava, rozbor chyb 
8) Prostor pro konkrétní dotazy posluchačů kurzu (např. z oblasti označování 

částí textu, úprava tabulek apod.) 
9) Korekturní cvičení na probrané jevy – dle časových možností 

Rozsah: 8 vyuč. hod. 
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Pracovně-lékařské služby a kategorizace práce 

V semináři získáte mnoho důležitých informací, které vám pomohou v dodržování zásad BOZP 
týkající se oblasti pracovně lékařských služeb (jak provádět zdravotní prohlídky, jak často a zda 
vůbec mít vlastního lékaře či využívat služeb externích doktorů , jaké by měly být smlouvy s 
těmito doktory aj.). Dozvíte se také náležitosti formulářů (co musí obsahovat, jak je vyplňovat 
atd.). Absolvování semináře vám umožní všechny tyto důležité věci si hlídat a kontrolovat sami. 
Už nebudete muset využívat služeb externích firem!  
 

Obsah: 1) Kategorizace práce 
2) Zdravotní prohlídky 
3) Smlouvy s lékaři 
4) Náležitosti formulářů atd.  

Rozsah: 4 vyuč. hod. 

 

Požární ochrana 

Úkolem požární ochrany je sdělení veškerých informací a návodů, které mohou ovlivnit naše 
chování a rozhodování při nenadálých událostech. K těmto účelům slouží nejen dokumentace 
požární ochrany, ale také existují určité nepsané zásady ve veřejných prostorách, které by měly 
být dodržovány. V semináři se naučíte, jak zpracovat dokumentaci související s požární ochranou 
a zjistíte, jaké náležitosti by měla obsahovat. Naučíte se rozdělit jednotlivé činnosti do kategorií 
dle zařazení požární bezpečnosti nebo, jaké jsou právní předpisy a normy. Absolvování semináře 
vám umožní všechny tyto důležité věci si hlídat a kontrolovat sami. Už nebudete muset využívat 
služeb externích firem! 
 

Obsah: 1) Kategorie činností z pohledů požární bezpečnosti 
2) Dokumentace požární ochrany 

3) Rozhodující parametry pro zařazení kategorií činností 
4) Revize, kontroly, zkoušky 

5) Kontrola a čištění spalinových cest 
6) Základní právní předpisy a normy v oblasti PO 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Realizace projektu z EU 

Jste příjemcem dotace z fondů EU operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl), 
operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) nebo operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)? Jste ale nováčkem bez zkušeností a nevíte si rady, jak takový 
projekt správně realizovat? Náš dvoudenní seminář Vám pomůže najít rychleji cestu k jeho 
úspěšné realizaci. Upozorňuje na úskalí plnění monitorovacích indikátorů, na finanční kázeň a co 
vše si pod tím představit. Naučíte se, jak vést projektové řízení, jak provádět kontrolní činnost 
nebo jak podávat monitorovací zprávy. Dvoudenní seminář je zaměřen na získání praktických 
dovedností. 
 

Obsah: 1) Základní dokumenty projektu, hlavní kontaktní orgány pro projekt 
2) Práce s příručkou pro příjemce 

3) Řízení projektu – struktura realizačního týmu, pozice výkonného a finančního 
manažera 

4) Nastavení principů organizace projektu 

5) Administrativa projektu 

6) Finanční řízení – jak čerpat finance (různé kapitoly čerpání nesou různé 
možnosti), jak vést finanční dokumentaci, co dokládat, základy personalistiky 
(typy smluv) 

7) Výběrová řízení – nákup služeb, zboží přes výběrová řízení (časté kritické 
místo projektu) 

8) Plnění klíčových aktivit a jeho dokládání 
9) Monitorovací zpráva – jak psát, co obsahuje, jak jej podat 
10) Publicita projektu 

11) Ukončení projektu - závěrečná monitorovací zpráva, nastavení období 
udržitelnosti 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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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. 
 

Obsah: 1) Time Management IV. Generace 
2) Sebepoznání - jak využívám svůj čas - co znamená být efektivní? 
3) Vedení - stanovení priorit a zadávání úkolů  
4) Řízení - plánování času a návaznost na práci s cíli 
5) Delegování  
6) Prevence a zvládání stresu 

Rozsah: 8 vyuč. hod. 

 

Umění jednat s lidmi (sociální komunikace) 

Chcete zlepšit mezilidské vztahy v pracovním i osobním životě? Pracujete s lidmi nebo  
se dostáváte do náročných stresových situací a nevíte, jak reagovat? 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 zlepšíte své celkové vystupování. 
 

Obsah: 1) Základy komunikace 
2) Podoby komunikace 
3) Druhy a funkce komunikace 
4) Pravidla efektivní komunikace 
5) Umění naslouchat 
6) Bariéry komunikace 
7) Chyby v percepci jiných osob 
8) Pasivita, agresivita 
9) Asertivita, asertivní lidská práva, základní asertivní dovednosti 
10) Umění vyjednávat 

Rozsah: 9 vyuč. hod. 
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Vedení dokumentace a BOZP ve firmě 

Patříte k firmám či podnikatelům, kteří využívají služeb externích dodavatelů ke kontrole 
dodržování BOZP a PO? Navštivte náš seminář a budete si moci provádět opatření sami! 
Seminářem Vás provede bezpečnostní technik z praxe. BOZP se zaměřuje nejen na vytváření 
vhodných pracovních podmínek, ale také na používání přístrojů a zařízení, zabránění vzniku 
pracovních úrazů či nemocí z povolání a jejich následků. V semináři získáte komplexní 
informacemi, které Vám pomohou ušetřit finanční prostředky za externí pracovníky. 
 

Obsah: 1) Školení 
2) Zdravotní prohlídky 
3) Pracovní úrazy a jejich hlášení 
4) Revize (elektrických zařízení, plynové zařízení, tlakové nádoby, zdvihací 

zařízení atd.) 
5) Kontroly z OIP (oblastní inspektorát práce) 
6) Bezpečnostní značení v rámci provozu 
7) Poskytování osobních ochranných pomůcek 
8) Kategorizace práce 
9) Dotazy  

Rozsah: 5 vyuč. hod. 

 

  

mailto:info@vsostrava.com
http://www.vsostrava.com/


Středisko vzdělávání s.r.o. 34 
ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mar. Hory 
e-mail: info@vsostrava.com, tel.: 775 791 340 

 

Středisko vzdělávání s.r.o.  
ul. 1. máje 11, Ostrava – Mariánské Hory 
www.vsostrava.com  

 

Základní dovednosti manažera – being the best 

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 promocí 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. 
  

Obsah: 1) Řešení problémů, týmová spolupráce 
2) Naplánuj, proveď, zhodnoť 
3) Hodnoty, odolnost, osobní značka 
4) Efektivní vedení porad 
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 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Zaměstnávání brigádníků – vše, co potřebujete vědět 

Seminář je určen společnostem i organizacím, které zaměstnávají nebo mají v plánu zaměstnávat 
brigádníky všech věkových kategorií. Zjistíte více o problematice dohod, které se s brigádníky 
uzavírají (DPP, DPČ) z pohledu Zákoníku práce. Dozvíte se také, jak je to se zdaňováním jejich 
příjmů nebo se zdravotním či nemocenským pojištěním. Seminářem vás provede personalista 
z praxe, který vás upozorní také na časté chyby, komplikace a možné způsoby jejich řešení. 
Nebudou chybět ani tipy, které vám mohou pomoci k efektivnější práci. Vhodné pro všechny 
mzdové účetní, personalisty, manažery i vlastníky firem. 
 

Obsah: 1) Nutné podmínky dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce 
(DPP) z pracovněprávního hlediska – náležitosti smluv, co lze sjednat, základní 
nároky, ukončování dohod, pravidla pro odměňování 

2) Dohody o provedení práce od roku 2014 – pravidla pro odvod zdravotního a 
sociálního pojištění, zdaňování, přihlašování a odhlašování z pojištění, souběhy 
dohod z pohledu sociálního, zdravotního pojištění a zdaňování, praktické 
příklady 

3) Zaměstnání malého rozsahu nově od roku 2014 
4) Rozdíl mezi DPČ a zaměstnáním malého rozsahu 
5) Jak pracovat flexibilně s DPČ v souvislosti se zákonným limitem poloviny 

stanovené pracovní doby 
6) DPČ, DPP a evidence na ÚP 
7) DPČ z hlediska zdravotního pojištění, praktické příklady 
8) DPČ, DPP a vznik nároku na dávky nemocenského pojištění, náhrada mzdy  

v době prvních 14 dnů nemoci, OL 
9) DPČ, DPP a rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci 
10) DPČ, DPP a studenti z pohledu zdaňování a uplatnění slev (problematika 

posledních prázdnin) 
11) Soustavná příprava na budoucí povolání 
12) DPČ a osoby, za něž je plátcem pojištění stát, nutná potvrzení a doklady 
13) DPČ, DPP a souběh se zaměstnáním 
14) DPČ, DPP - ukončování, přihlašování a odhlašování z pojištění 

Rozsah: 4 vyuč. hod. 
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Zdravotní pojištění v roce 2015 
(změny v roce 2015 a k datu 1. 1. 2015) 

Seminář je určen všem účetním, personalistům, majitelům firem a ostatním pracovníkům, kteří 
se zabývají problematikou zdravotního pojištění. Odborný seminář bude zaměřen na změny ve 
zdravotním pojištění, které jsou platné 1.1.2015. Výukou Vás provede odborník z oboru, který 
čerpá nejen ze svých dlouholetých poznatků a zkušeností. Seminář je doplněn o příklady  
s důrazem na řešení problémových situací, které mohou v praxi nastat. Posluchači mohou vnášet 
své dotazy nejen v průběhu semináře, ale i po jeho skončení. V průběhu semináře obdrží 
účastníci pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné 
zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období. 
 

Obsah: 1) Poznatky a zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku ve zdravotním 
pojištění v roce 2014 

2) Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2014 
3) Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2015 ve zdravotním pojištění 
4) Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2015 
5) Významné číselné hodnoty platné v roce 2015 
6) Příjmy, ze kterých se v roce 2015 zdravotní pojištění neplatí 
7) Důležitá zákonná ustanovení zdravotního pojištění, platná i po datu 1. 1. 2015 
8) Související právní úprava – dopady změn v zákonech č. 586/1992 Sb., 

262/2006 Sb., 187/2006 Sb. 117/1995 Sb., 435/2004 Sb. a v dalších do 
zdravotního pojištění 

9) Časté chyby zaměstnavatelů - praktické rady pro jejich řešení 

Rozsah: 5 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 
Řecká 1472/4, 708 00 Ostrava-Poruba    DIČ: CZ268 295 92 
 
 

Web: www.vsostrava.com      Facebook: Středisko vzdělávání s.r.o. 
E-mail: info@vsostrava.com      LinkedIn: Středisko vzdělávání s.r.o. 
Tel.: 775 791 340 
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