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Rokycanská nemocnice, a.s.  

v souladu s Vyhláškou č.186/2009 Sb., o rezidenčních místech, 

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 

v následujícím oboru specializačního vzdělávání nelékařských pracovníků: 

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – 2 rezidenční místa 

Rezidenční místa jsou určena na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Lhůta pro podání přihlášek: od 11.5.2022 do 30.6.2022 včetně. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou 
zařazeny do výběrového řízení. 

Místo pro podání přihlášek: Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany 

Způsob doručení: Osobně v pracovních dnech od 7:00 do 14:30 hod. na sekretariát ředitelství nebo poštovní 
zásilkou na uvedenou adresu. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení na rezidenční místo“. 

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce (příloha č.1): 

a) vyplněný osobní dotazník (příloha č. 2) 
b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců 

(nepředkládá zaměstnanec Rokycanské nemocnice, a.s.) 
c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá 

zaměstnanec Rokycanské nemocnice, a.s.) 
d) neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti 
e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, 

pokud ji uchazeč získal 
f) potvrzení o zařazení do příslušného specializačního vzdělávání 
g) přehled odborné praxe 

Kritéria pro hodnocení uchazečů: 

a) odborná způsobilost 
b) zdravotní způsobilost 
c) bezúhonnost 
d) motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu 
e) motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v Rokycanské nemocnici, a.s. 
f) dosavadní odborná praxe uchazeče. 

Způsob hodnocení kritérií: Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost stanovených zák. č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů, a 
v případě nezařazení uchazeče do oboru specializačního vzdělávání, bude přihláška z výběrového řízení 
vyřazena. Ostatní kritéria budou hodnocena takto: 
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a) motivace uchazeče pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru a do dotačního programu – 
váha kritéria 60% 

b) motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v Rokycanské nemocnici, a.s. – váha kritéria 20% 
c) dosavadní odborná praxe uchazeče – váha kritéria 20% 

Upozorňujeme všechny uchazeče o rezidenční místa, aby pravidelně sledovali webové stránky Rokycanské 
nemocnice, a.s. (www.rokycany.nemocnicepk.cz) , kde budou zveřejněny aktuální informace o výběrovém 
řízení na rezidenční místa – místo konání, přesný termín a doba výběrového řízení! 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Monika Součková, manažer řízení kvality Rokycanské nemocnice, 
a.s., 371 762 460, e-mail: monika.souckova@rokycany.nemocnicepk.cz. 

 

 

V Rokycanech, 11.5.2022 

 

 

 

 

____________________________                                                  ____________________________ 

        Ing. Michal Filař       Mgr. Jaroslav Šíma 

     člen představenstva        předseda představenstva 


		2022-06-07T09:51:03+0200
	Ing. Michal Filař


		2022-06-07T09:57:34+0200
	Mgr. Jaroslav Šíma




