INSTRUKCE PRO ZÁJEMCE O ODBORNOU STÁŽ/PRAXI
 V případě zájmu o stáž/praxi odešlete níže uvedenou Žádost o schválení odborné stáže/praxe, na
email simona.szuscikova@npo.agel.cz. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem
uzavření smlouvy.
 Schválení stáže/praxe, spolu se Smlouvou o zajištění odborné stáže/praxe Vám zašlu zpět emailem
do 10 dnů od doručení.
 Žádost musí být podána nejpozději 20 dnů před zahájením stáže/praxe.
 Cena stáže - nelékaři 300,- Kč a lékaři 500,- Kč za jeden den stáže, studenti zdarma. Nejpozději v den
nástupu na stáž předloží stážista doklad o úhradě stážovaného (nevztahuje se na bezplatné stáže).
 Žádosti stážistů/studentů jsou zpracovávány postupně, dle data doručení, bez zbytečného odkladu. Při
poskytnutí neúplných informací se doba vyřízení žádosti prodlužuje. V případech, které vyžadují
konzultaci v souvislosti s umožněním praxe, bude žadatel vyzván k doplnění informací a to
prostřednictvím e-mailu / kontaktního telefonního čísla.

Den zahájení stáže/praxe
Stážista/student se mezi 7:30 – 8:00 hodin dostaví do kanceláře manažera
ošetřovatelské péče (budova A, 4. patro, kancelář č. A 418).
Stážista předloží:
- Smlouvu o zajištění odborné praxe/stáže,
- občanský průkaz.
Zahájení
stáže/praxe:

Student předloží:
- Smlouvu o zajištění odborné praxe/stáže,
- doklad o očkování proti infekčním nemocem (virová hepatitida),
- studentský průkaz nebo potvrzení o studiu,
- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při praktické výuce nebo
v přímé souvislosti s ní,
- lékařské potvrzení (prohlášení praktického lékaře, že žadatel je po zdravotní
stránce schopen absolvovat odbornou praxi).

Pracovní oděv a obuv si stážista/student zajistí sám na vlastní náklady.
- BOZP,
- Hygiena rukou a prevence vzniku nozokomiálních nákaz,
Povinná školení:
(budova A, Zasedací
- KPR,
místnost č. A 427)
- Vstupní školení manažera kvality,
- Vedení zdravotnické dokumentace a školení v NIS (pouze pro lékaře).
Po ukončení školení obdrží stážisté/studenti:
- identifikační vizitku se jménem a fotografií,
- klíče od šatny k odkládání civilních oděvů a převlékání do pracovních oděvů.
Po vyřízení nezbytných formalit se stážista/student ohlásí na určeném pracovišti.

Den ukončení stáže/praxe
Vrácení
poskytnutých
prostředků:

Stážista/student se po ukončení stáže dostaví do kanceláře (č.A 418) manažera
ošetřovatelské péče, kde vrátí identifikační vizitku a klíče od šatny nebo uvedené
náležitosti ponechá u administrativní pracovnice oddělení, která je v nejbližší možné
době odevzdá zpět manažerovi ošetřovatelské péče.

Kontaktní osoby
Mgr.et Bc. Simona Szusciková
manažer ošetřovatelské péče pověřená personálním řízením
Tel.č.: 558 304 103, 606 761 714
e-mail: simona.szucikova@npo.agel.cz

V nepřítomnosti zastupuje:
Jitka Kabeláčová, personální referent
Tel.č.: 558 304 106, 724 200 148
e-mail: jitka.kabelacova@npo.agel.cz

Ostatní informace:
-

Ubytování nezajišťujeme, nejbližší možnosti v okolí:
HOTELOVÝ DŮM - LUST INVEST s.r.o. - hotelovydum@net.tvtrinec.cz
HOTEL STEEL - http://www.hotelsteel.cz/
PENZION U PŮDY- http://www.pudatrinec.cz/
PENZION A UBYTOVNA SVĚT - http://www.penzionsvet.estranky.cz/
UBYTOVNA STŘÍBRO - http://www.ubytovnastribro.cz/

-

Stravování je možné v nemocniční jídelně. Strava se předem neobjednává. Platba přímo v jídelně
(snídaně 40,- Kč, oběd -80,- Kč, teplá večeře 55,-Kč, studená večeře 40,-Kč).

-

Nebudete-li moci absolvovat stáž v dohodnutém termínu, neprodleně informujte o tomto
uvedené kontaktní osoby.
.

