Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
v souladu s ustanovením příslušných paragrafů zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.
vyhlašuje

výběrové řízení na rezidenční místa 2021 v programu č. 2 na celé
specializační vzdělávání níže uvedených lékařských oborů
1. Seznam rezidenčních míst v oboru specializačního vzdělávání:
Anesteziologie a intenzivní medicína
Pediatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Urgentní medicína
Vnitřní lékařství

Počet míst
1
1
1
1
1

2. Lhůta pro podání přihlášek s přílohami: do 30. 7. 2021 do 14:00 hod včetně;
přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
3. Adresa a způsob podání přihlášky:
Poštou:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Irena Hlavatá, Oddělení vzdělávání a náboru
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
Osobně:
V pracovních dnech na podatelně MNO
Obálka musí být opatřena zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení:
Rezidenční místa 2021“
4. Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:










vyplněnou přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta (viz příloha č. 1 –
nejlépe vyplnit na PC nebo tiskacím písmem)
vyplněný osobní dotazník s přehledem odborné praxe uchazeče (viz příloha č. 2 –
dvoustránkový tiskopis, nejlépe vyplnit na PC nebo tiskacím písmem)
neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (diplom)
potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (kopii
sdělení o zařazení do SV s uvedením data zařazení případně čestné prohlášení
s uvedením data odeslání žádosti o zařazení do SV), uchazeč o rezidenční místo
2021 musí být zařazen do příslušného oboru SV po 1. 7. 2017
kopii studijního průkazu – pouze v případě, že specializační vzdělávání již probíhá
neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní
odborné způsobilosti (pokud ji získal)
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší
3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem MNO)
výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který
již je zaměstnancem MNO)
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5. Kritéria a způsob pro hodnocení uchazeče:
A – povinná kritéria dle vyhl. č. 186/2009. Sb:
1. splnění formálních podmínek přihlášení (řádné vyplnění přihlášky
předepsaných příloh, doložení dokladů),
2. odborná způsobilost
3. zdravotní způsobilost
4. bezúhonnost
5. zařazení do oboru specializačního vzdělávání
Při nesplnění těchto požadavků bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

včetně

B – Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení:
Je-li uchazečů o rezidenční místo více a dojde ke shodě v hodnocení, o jejich pořadí
rozhodnou členové výběrové komise na základě osobního pohovoru s uchazečem.
Ostatní kritéria budou hodnocena komisí takto:
a) motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu
váha kritéria 60%
vzdělávání v oboru a do dotačního programu (prokazuje se
motivačním dopisem, který je součástí osobního dotazníku)
b) motivace uchazeče ke specializačnímu vzdělávání v MNO
váha kritéria 20%
(prokazuje se motivačním dopisem, který je součástí osobního
dotazníku)
c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska oboru, dosavadní
váha kritéria 20%
odborná praxe
Další podmínky:
V případě získání rezidenčního místa v MNO se vybraný rezident stává zaměstnancem
MNO, zahájení specializačního vzdělávání nejpozději v prosinci 2021
V Ostravě dne 24. 6. 2021

MUDr.
Petr Uhlig

Digitálně podepsal MUDr. Petr Uhlig
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00635162,
o=Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace, ou=50422,
cn=MUDr. Petr Uhlig, sn=Uhlig,
givenName=Petr,
serialNumber=P281380
Datum: 2021.06.24 10:43:25 +02'00'

MUDr. Petr Uhlig
ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace

Bližší informace podá
Irena Hlavatá, tel: 596 193 678, e-mail: vzdelavani@mnof.cz

Přílohy ke stažení v elektronické podobě

https://www.mnof.cz/rezidencni-mista
Příloha 1 – Přihláška
Příloha 2 – Osobní dotazník (2 listy)
Ostatní povinné přílohy jsou vyjmenované v bodu 4. vyhlášení
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