Životopis
Bc. Květa Krajíčková
narozena 23.6. 1961 v Rokycanech
Bydliště:

Praha

Kontakt:

kkrajickova@volny.cz

Profesní praxe:
v současnosti:
klinická nutriční terapeutka, MEDICON Hospitals, s.r.o.
externí konzultantka pro stravování a nutriční péči v sociálních zařízeních
garantující nutriční terapeutka při přípravě dietního stravování ve školních jídelnách dle
vyhl. č. 17/2015 Sb.
nutriční terapeutka - Domov Rybka Neratovice
(2012-2018)
nutriční terapeutka - Centrum sociální péče Litoměřice
(2011-2017)
nutriční terapeutka – DOZP Sulická, Praha 4
(11/2006-08/2009)
výkon veřejné funkce v místní samosprávě
(2006-2010)
nutriční terapeutka – Domov důchodců Praha 4-Chodov – pilotní projekt Standardizace nutriční
péče 3DD
(05/2006-11/2006)
OSVČ-poradenská činnost v oblasti stravování
(1998-2006)
poradkyně pro výživu a dietetiku na infolince VLTAVÍN info, a.s.
(2005-2006)
stravovací referentka, dietní sestra-specialistka + zástupkyně vedoucí oddělení léčebné výživy
a stravování - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
(1999–2005)
vedoucí stravovacího provozu - Nemocnice sv.Alžběty s.r.o., Praha 2
(1993–1999)
hospodářka - Domov důchodců Praha 1
(1991–1992)
odborná referentka obchodního oddělení - AGRO-COOP Trading
(2-8/1990)
administrativní pracovnice - JZD Březůvky, okr.Gottwaldov
(11/1989-11/1990)
referentka závodního stravování - Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR, Praha 1 (1986 - 1989)
dietní sestra - OÚNZ Praha 2
(1980 - 1986)

Vzdělání, odborné kursy, školení a stáže:
Střední zdravotnická škola, Praha 1, Školská 15 - obor dietní sestra (1976-80)
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno - specializační pomaturitní
studium (PSS) v oboru Poruchy výživy a výměny látek (1999-2000).
AHA Public Relations Agency – Rétorika a komunikace.
Etika a podniková kultura – dlouhodobý projekt JPD 3 spojený se stáží v Belgii.
EU fórum - Základy komunikace a mluveného projevu.
EDUCEU – EU management – projektový management, administrace projektů s vazbou na
Strukturální fondy ČR.
Aktivní i pasivní účast na odborných konferencích a seminářích.
1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze, bakalářský studijní program nutriční
terapeut; v současnosti na stejné škole navazující magisterský studijní program nutriční
specialista.

Jiné znalosti a dovednosti:
Organizační zkušenosti (semináře, odborné konference, společenská setkání), porotkyně
gastronomických soutěží.
PC uživatelsky na dobré úrovni: Word, Excel, Access, Internet, Power Point, programy pro
stravovací provozy a nutriční péči
Jazykové znalosti: esperanto, ruština, základy němčiny a angličtiny.

Členství v odborných a profesních společnostech:
Česká asociace sester - Sekce nutričních terapeutů - předsedkyně
Společnost pro výživu - členka pracovní skupiny pro dietologii
Akreditační komise MZd ČR - členka
Asociace kuchařů a cukrářů, Sekce společného stravování - členka představenstva
APSS ČR, Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách - členka
odkaz v Národním registru nezávislých odborníků:
http://www.nrno.cz/osoba/112/krajickova-kveta

Osobní život, zájmy a záliby:
Jsem vdaná, mám jednu dceru, která studuje na střední gastronomické škole.
Zajímám se o historii dietetiky a nutriční péče a jsem sběratelkou literatury i dalších předmětů
souvisejících s mým oborem. Baví mě vaření - hlavně odlehčená česká klasika včetně
zapomenutých jídel našich předků, houbařím a chalupařím, ráda řídím auto.

Cíle a vize:
My, nelékařští zdravotničtí pracovníci, jsme významnou skupinou, bez které by nemohlo
fungovat naše zdravotnictví ani sociální služby. Přesto se nám často nedostává uznání a
společenské přestiže, které si zasloužíme. Nejsou nám přiznány některé kompetence, přestože
jsme k nim odborně způsobilí. Dosud nemáme svou samosprávnou profesní komoru.
Právě na řešení těchto problémů chci v případě zvolení do prezidia ČAS spolupracovat.
V Praze dne 30.4. 2020
Květa Krajíčková, v.r.

