
Diplomovaný nutriční terapeut 

 Obor Diplomovaný nutriční terapeut se otevírá pouze v denní formě.  
 Podmínky přijetí:  

o ukončené středoškolské vzdělání maturitou 
o zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce 
o úhrada poplatku za zpracování přihlášky 
o účast u přijímacího řízení 

 

 Přijímací řízení: 
o písemný test z biologie člověka a základů společenských věd       max. 30 bodů 
o ústní pohovor, skládající se ze tří částí: 

 motivace ke studiu   max. 10 bodů 
 osobnostní předpoklady  max. 10 bodů 
 informovanost o oboru  max. 10 bodů 

 
 Uchazeč může získat u přijímacího řízení max. 60 bodů.  
 Počty získaných bodů určí pořadí uchazečů. 
 Počet přijímaných uchazečů bude upřesněn v pozvánce. 

 

 Informace k vyplnění přihlášky 
o Za zpracování přihlášky je stanoven poplatek 300,- Kč za každý obor. Poplatek 

uhraďte složenkou nebo převodem na účet č. 34731311/0100, variabilní symbol 
333. Ústřižek složenky nebo potvrzení o proběhlé platbě pevně připojte k zadní 
straně přihlášky (tzn. pomocí sešívačky, lepidla nebo lepenky). Přihlášky bez 
dokladu o zaplacení budou vráceny.  

o K přihlášce nepřikládejte žádné přílohy – ani kopie vysvědčení, ani životopisy, 
ani jiné přílohy. 

o Využijte tiskopis přihlášky naší školy – a vyplňte VŠECHNY kolonky. 
 
 

 Informace k písemnému testu 
o Test obsahuje 30 otázek typu a b c, kdy právě jedna odpověď je správná. 
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