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„Výživové poradenství a sportovní diagnostika“  - zcela 
nový bakalářský program 
Připravujeme otevření zcela nového bakalářského programu od října 
2014. 

Nové termíny dnů 
otevřených dveří 

Zdraví je stále důležitějším faktorem nejen v osobním životě, ale i na 
trhu práce. Poskytování služeb v oblasti spojené s  upevňováním 
zdraví, zlepšením celkové kondice a prevencí nemocí je stále více 
vyhledáváno.  

Z důvodu zájmu o studium na 
VŠTVS PALESTRA přidáváme 
2 nové termíny DOD: 11. srpna, 
a 27. srpna, vždy od 16,30 
hodin. Délka trvání je cca 1 
hodina,  následuje prostor pro 
individuální rozhovory a dotazy. 

Nový bakalářský program byl připraven na základě našich zkušeností 
se zájmem o vzdělané odborníky pro oblast výživového poradenství a 
sportovní diagnostiky. Spojením těchto dvou specializací se výrazně 
zvětšuje možnost uplatnění absolventů. 
Absolvent může mj. pracovat jako poradce v oblasti výživy a aktivního 
životního stylu, na základě výsledků diagnostiky vytvořit kondiční a 
preventivní plán pohybových aktivit, analyzovat tréninkovou přípravu, 
zpracovat doporučení jídelníčku, pracovat s klienty s civilizačními 
onemocněními jak v oblasti výživy, tak pohybových aktivit, sestavit 
program regenerace a realizovat další aktivity. 

Mezinárodní konference 
o zážitkové pedagogice 

„Zážitková pedagogika – zdroj 
inspirace v edukační praxi“ je 
název 2. mezinárodní 
konference, která proběhne na 
VŠTVS PALESTRA 23. října. 
Více informací najdete 

Podrobné informace o programu najdete zde. Přijímací řízení bude 
otevřeno po 15. 7. 2014. 

 

„Wellness specialista“ – navazující magisterské studium 
I v letošním roce je otevřeno přijímací řízení  do navazujícího 
magisterského studia. Ke studiu se mohou přihlásit absolventi 
minimálně bakalářského programu ze všech vysokých škol. Více 
informací najdete zde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Sportovní a kondiční specialista“ a „Sportovní a 
volnočasový pedagog“ 
Přijímáme i do dvou stávajících bakalářských programů, včetně 
specializace „Wellness“. Obor Sportovní a volnočasový pedagog je i 
letos za zvýhodněné školné. Více informací zde. 
 

Wellness – Balneo - nový obor na ATVS PALESTRA – VOŠ. 
Informace najdete zde. 

zde . 

Informace, novinky, 
nabídky, … 

 

Informace a aktuality z Palestry 
najdete na FB školy. Najděte si 
profil VŠTVS PALESTRA, kde 
najdete i mnoho nabídek a tipů 
na brigády a na nákupy 
sportovního vybavení se 
slevou. Pokud budete vy mít 
zajímavou nabídku, pošlete jí 
na e-mail školy a my jí pro 
ostatní uveřejníme. 

Studium k získání 
pedagogické kvalifikace 

Další termín vzdělávacího 
programu „Vychovatelství“, 
který realizujeme 
kombinovanou formou studia s 
rozsahem 96 hodin přímé 
výuky začíná 25.10. Více 
informací najdete zde.  

 

http://vstvs.palestra.cz/node/139
http://vstvs.palestra.cz/node/129
http://vstvs.palestra.cz/node/4
http://vos.palestra.cz/pedago_volneho_casu_a_vycho
http://www.palestra.cz/zp2014/
http://vstvs.palestra.cz/node/37
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