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Městská nemocnice Ostrava 

příspěvková organizace 

INSTRUKCE PRO PRAXI 
 

ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE 
praktická část OM1, OM3a, OM3b, OM3d a OM3e v MNO 

 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, získala od 1.1.2014 akreditaci k realizaci 
praktické části specializačního vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, 

praktická část OM1, OM3a, OM3b, OM3d a OM3e. 
 
Následující informace jsou určeny pro radiologické asistenty, kteří mají zájem v rámci 
specializačního vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice o absolvování 
odborné praxe pod vedením školitele na našem akreditovaném pracovišti. 
 
Rozpis praktické části v MNO: 
Kód Typ Název Rozsah 
OM 1 P Radiodiagnostika 1 týden PR – 40 hodin 

OM- 2a PVCK Analogová a digitální skiagrafie 
OM- 2b PVCK Zobrazování výpočetní tomografií 
OM- 2d PVCK Zobrazování magnetickou rezonancí 
OM- 2e PVCK Zobrazování v mamární diagnostice 
OM-3 
(a,b,d,e) 

P Odborná praxe  
(dle zaměření 
příslušného OM2) 

7 týdnů PR – 280 hodin 
2 týdny PR AZ– 80 hodin 

   P – praxe Σ 400 hodin 
Vysvětlivky: P – povinné, PVCK – povinně volitelný certifikovaný kurz,  
PR – praxe (možno absolvovat v MNO), PR AZ – praxe akreditované zařízení MNO 
 
Informace k praktické části vzdělávání podá vedoucí radiologický asistent Bc. Marek Novák. 

Kontakt na pracoviště: 
Radiologie a zobrazovací metody –Bc. Marek Novák – marek.novak@mnof.cz , +420 59 619 4625   
 
 
Cena praxe dle platného ceníku MNO, který je zveřejněn na: 
http://www.mnof.cz/vzdelavani_a_rezidencni_mista  
 
Na uvedeném odkazu jsou zveřejněny praktické pokyny k zajištění praxe: 
 

1. Žadatel si odbornou stáž včetně konkrétního termínu předběžně dohodne s vedoucím 
radiologickým asistentem (telefonicky nebo e-mailem). Minimálně 1 měsíc před 
plánovaným začátkem stáže odešle žadatel na příslušnou referentku Oddělení vzdělávání 
vyplněnou Přihlášku na odbornou stáž/praxi v MNO. Žádost podává uchazeč o stáž 
prostřednictvím svého zaměstnavatele (pokud je zaměstnanec) s jeho doporučením. 

2. Pokud žadatel nemá zaměstnavatele nebo stáž absolvuje na vlastní náklady, je žadatel 
povinen dále předložit:  

o doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání + doklad o studiu (studijní 
průkaz) 

o doklad o úrazovém pojištění 
o doklad o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání včetně 

odborné praxe 

mailto:marek.novak@mnof.cz
http://www.mnof.cz/vzdelavani_a_rezidencni_mista
http://www.mnof.cz/dokumenty/vzdelavani_a_rezidencni_mista/vzor_2012_prihlaska_na_odbornou_staz_v_mno.xlt
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Městská nemocnice Ostrava 

příspěvková organizace 

o lékařské potvrzení (postačuje prohlášení obvodního nebo závodního lékaře, že 
žadatel je po zdravotní stránce schopen absolvovat odbornou praxi a má povinná 
očkování)  

3. Oddělení vzdělávání si vyžádá na příslušném pracovišti potvrzení stáže a určení školitele. 
Zaměstnavateli žadatele (nebo žadateli samotnému) následně odešle k podpisu Smlouvu o 
realizaci odborné stáže v MNO. 

4. Poplatek za stáž se řídí platným ceníkem. Poplatek musí být uhrazen před zahájením stáže v 
souladu s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě. 

5. První den se žadatel dostaví na Oddělení vzdělávání MNO, kde předloží doklad o uhrazení 
poplatku za stáž - kopii výpisu z účtu, event. příjmového dokladu z pokladny MNO. 

6. Stážista je povinen být označen jmenovkou, kterou bude nosit po celou dobu stáže na 
viditelném místě. 

 
Před zahájením stáže je nutno absolvovat školení BOZP (každé pondělí od 7:00 hod, v případě 
nástupu v jiné dny pak přímo na pracovišti). 
 
Přihlášku či dotazy k pokynům adresovat na:  
Kateřina Klimešová 
Oddělení vzdělávání, tel. +420 596 193 710, e-mail: katerina.klimesova@mnof.cz  

http://www.mnof.cz/dokumenty/vzdelavani_a_rezidencni_mista/cenik_poplatku_odbornych_stazi_a_praxi_v_mno.pdf
mailto:katerina.klimesova@mnof.cz

