
Nemocnice Tábor, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční
místa

Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor na základě ustanovení § 90 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění vyhlášky 
č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového 
řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

 vyhlašuje dne 6.5.2019

výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2019
pro nelékařské obory:
Obor specializačního vzdělávání: Počet RM:
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
Intenzivní péče 2
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 4
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1

Řádně vyplněné přihlášky s přílohami doručte osobně nebo poštou na adresu:
Nemocnice Tábor, a.s., Personální oddělení, kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor nejpozději do 23.5 2019. 
Později doručené přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny. Při doručení poštou rozhoduje 
datum podání. Obálky řádně označte heslem: „REZIDENČNÍ MÍSTA“

K přihlášce uchazeč doloží:
a) vyplněný osobní dotazník má 2 strany (viz příloha),
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
pokud ji získal,
f) přehled odborné praxe
g) kopie zařazení do specializačního vzdělávání
Pozn.:

Přihlášku do výběrového řízení a osobní dotazník naleznete v     příloze č. 1 a č. 2 vyhlášky186/2009   Sb.

Doklady uvedené v písm. b) a c)   nepředkládá   uchazeč, který je již zaměstnancem Nemocnice Tábor, a.s.

Kriteria pro výběr uchazečů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání:
1) dosavadní odborná praxe
2) aktivity celoživotního vzdělávání – akreditované kurzy a semináře
3) znalosti cizího jazyka
4) hodnocení motivačního dopisu
5) osobní pohovor, včetně prokázání odborných znalostí
Způsob hodnocení podle jednotlivých kritérií:
Ad 1) praxe v oboru 60 bodů
2) doložení 10 kreditů ročně/10 bodů, max. 30 bodů
3) základní úroveň A1, A2 20 bodů



4) maximálně 90 bodů
Celkem 200 bodů

Výběrové řízení se uskuteční v zasedací místnosti ředitelství Nemocnice Tábor, a.s. dne 31.5.2019. 
Přesné časy budou podány 2-3 dny před konáním výběrového řízení.
K výběrovému řízení si přineste s sebou průkaz totožnosti.

Plné znění vyhlášky 186/2009 Sb. a další dokumenty vztahující se k problematice rezidenčních míst 
najdete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v sekci odborník zdravotník – 
vzdělávání a uznávání kvalifikací – dotační programy – rezidenční místa na www.mzcr.cz


