
FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU 
                                            140 59 PRAHA 4 - KRČ, VÍDEŇSKÁ 800 

 
Výběrové řízení na rezidenční místo 

 
FTNsP vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č.186/2009 Sb. 

 
Vyhlašovatel 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4-Krč 
www.ftn.cz 
odkaz: kariéra 
Seznam rezidenčních míst pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

 
Specializační obor Počet míst 
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1 
Ošetřovatelská péče v  pediatrii 1 
 
 
 

Lhůta pro podání přihlášek 
 
Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 4.11.2009 
Výběrové řízení se uskuteční 5.11.2009 
 
Místo pro podání přihlášek do výběrového řízení 
 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
Centrum pro vzdělávání a vědu 
Mgr. Jaroslava Žižková, DiS. 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4-Krč 
 
Obálku označte „rezidenční místo“ 

 
 

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení 
 

Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. 
Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce 

 
Poznámka : 
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky 
uvedené ve vyhlášení výběrového řízení 
 

http://www.ftn.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce 
 
1. Vyplněný osobní dotazník 
2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 
měsíců 
3. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců 
4. Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 
způsobilosti pokud ji získal 
5. Je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného 
oboru specializačního vzdělávání 
6. Přehled odborné praxe 
 
Doklady uvedené v bodě 2. a 3. nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem FTNsP 
 
Kritéria pro hodnocení uchazečů 

 
a) Délka odborné praxe 
b) Znalost světového jazyka 
c) Komunikační schopnosti a dovednosti 

 
Poznámka : splnění kritérií je výhodou, nevylučuje uchazeče z výběrového řízení 
 
 
 
Přílohy: 
Vyhláška č.186/2009 Sb. 
Přihláška do výběrového řízení 
Osobní dotazník rezidenta 
Smlouva s MZČR 
 
 
 
 
 



FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU 
                                            140 59 PRAHA 4 - KRČ, VÍDEŇSKÁ 800 

 
 

Výběrové řízení na rezidenční místo 
 

FTNsP vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa dle vyhlášky č.186/2009 Sb. 
 
Vyhlašovatel 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4-Krč 
www.ftn.cz 
odkaz: kariéra 
Seznam rezidenčních míst pro nelékařské zdravotnické pracovníky 

 
Specializační obor Počet míst 
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 5 
Ošetřovatelská péče v  pediatrii 4 
Perioperační péče 1 
 
 
 

Lhůta pro podání přihlášek 
 
Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 3.8.2009 
Výběrové řízení se uskuteční 5.8.2009 
 
Místo pro podání přihlášek do výběrového řízení 
 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
Centrum pro vzdělávání a vědu 
Mgr. Hana Kramperová 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4-Krč 
 
Obálku označte „rezidenční místo“ 

 
 

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení 
 

Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů viz. 
Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce 

 
 
 

http://www.ftn.cz/


Poznámka : 
Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky 
uvedené ve vyhlášení výběrového řízení 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce 
 
1. Vyplněný osobní dotazník 
2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 
měsíců 
3. Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců 
4. Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 
způsobilosti pokud ji získal 
5. Je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného 
oboru specializačního vzdělávání 
6. Přehled odborné praxe 
 
Doklady uvedené v bodě 2. a 3. nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem FTNsP 
 
Kritéria pro hodnocení uchazečů 

 
a) Délka odborné praxe 
b) Znalost světového jazyka 
c) Komunikační schopnosti a dovednosti 

 
Poznámka : splnění kritérií je výhodou, nevylučuje uchazeče z výběrového řízení 
 
 
 
Přílohy: 
Vyhláška č.186/2009 Sb. 
Přihláška do výběrového řízení 
Osobní dotazník rezidenta 
Smlouva s MZČR 
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