
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 11.5.2022 

 

výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2022 
pro nelékařské obory: 

Obor specializačního vzdělávání: Počet RM: 

Ošetřovatelská péče v psychiatrii 2 

Intenzivní péče 2 

Klinická hematologie a transfuzní služba 2 

 

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 10.6 2022. 

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 

 

Informace o výběrové řízení budou uchazečům včas oznámeny. 



Příloha č. 1 k vyhlášce č. ...../2009 Sb.

Jméno, popřípadě jména, příjmení a titul

Název vyhlašovatele

Datum narození

Státní příslušnost

kpt. Jaroše 2000, Tábor 39003

Sídlo vyhlašovatele

Identifikační údaje o vyhlašovateli

Seznam příloh

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Název oboru

Název zařízení s rezidečním místem

Nemocnice Tábor, a.s.

Adresa místa trvalého pobytu / adresa místa pobytu u cizinců PSČ

e-mail Telefon

PSČ

Nemocnice Tábor, a.s.

Beru na vědomí, že tyto osobní údaje jsou vyžadovány podle § 60b odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona 

č. 189/2008 Sb., a že budou zpracovány vyhradně pro naplnění tohoto zákona.

Kontaktní adresa PSČ

Místo Datum Podpis

Dřívejší příjmení liší-li se od stávajícího

1



Příloha č. 2 k vyhlášce č. ...../2009 Sb.

- odborné

- vyšší odborné

- další

Vysokoškolské

Postgraduální

Kurzy, školení, stáže

Datum narození Státní příslušnost

Adresa místa trvalého pobytu / adresa místa pobytu u cizinců PSČ

e-mail Telefon

Kontaktní adresa

Vzdělání a kvalifikace

Druh školy

OSOBNÍ DOTAZNÍK REZIDENTA

Dřívejší příjmění liší-li se od stávajícího

FO
TO

G
R
A
FIE

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení a titul 

Rok ukončení Druh zkoušky

Stupeň znalosti (podle stupnice Rady Evropy: A1 až C2)

(Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

S
tř

e
d

n
í

Jazykové znalosti

Obor

Jazyk Druh zkoušky

Odborné znalosti a dovednosti

(práce s počítačem, řidičský průkaz, státní zkoušky)

1


