
 

Výběrové řízení na rezidenční místo 

specializačního vzdělávání zdravotnických záchranářů v oboru urgentní medicína 

 

 

V souladu s vyhláškou 186/2009 Sb. uskutečňujeme výběrové řízení na 5 rezidenčních míst pro 

zdravotnické záchranáře v oboru specializačního vzdělávání urgentní medicína.  

 

Výběrové řízení proběhne dne 28. 8. 2017 od 9:00 v učebně Vzdělávacího a výcvikového střediska 

Holešovice, Výstaviště 67, 170 00, Praha 7. 

Lhůta pro podání přihlášek osobně je do  25. 8. 2017 

Lhůta pro podání přihlášek písemně je do  23. 8. 2017 

 

Místo pro podání přihlášek: 

a) Písemně na adresu:  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy  
Vzdělávací a výcvikové středisko 
Korunní 98 
101 00  Praha 10 

 
b) Osobně:   podatelna ZZS HMP  

Korunní 98, Praha 10, 6. patro 
s označením - Vzdělávací a výcvikové středisko 
Výběrové řízení RM 2017 

 

Seznam dokladů: 

 Přihláška do výběrového řízení 

 Potvrzení o výkonu povolání NLZP na zdravotnické záchranné službě minimálně 3. roky 

(nedokládají zaměstnanci ZZS HMP) 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců 

(nedokládají zaměstnanci ZZS HMP) 

 Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců  

 Osobní dotazník, včetně průběhu dosavadního zaměstnání 

 Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti 

 Potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání 

 Kopie dokladů vycházející z nepovinných kritérií pro hodnocení uchazečů výběrového řízení. 

 V případě externího zájemce, který vlastní řidičské oprávnění skupiny C - Řidičský průkaz a 

doklad o oprávnění k řízení motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 

3,5 tuny (min. C1) 

 

Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky nelékařských 

zdravotnických povolání naleznete na webovém formuláři: https://ezp.mzcr.cz/ (Formuláře 

nelékařských žádostí ► Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání ► Do kolonky: Uveďte 

akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat, napište: Praha, dále 

postupujte dle instrukcí v žádosti). Na vyřízení vaší žádosti má ministerstvo 30 dní (proces lze urychlit 

osobní návštěvou). 

https://ezp.mzcr.cz/


 

Přihlášku, osobní dotazník, včetně formuláře průběhu dosavadního zaměstnání, naleznete ke stažení 

na webových stránkách: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-

rm-2015_10361_3222_3.html  

 

Způsob hodnocení výběrového řízení.  

 Úspěšný uchazeč musí splnit minimální počet bodů z povinné části  

 O konečném pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů z povinné a nepovinné části. 

 Minimální potřebný počet bodů povinné části je: 35 

 Celkový maximální počet bodů je: 105 

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů výběrového řízení: 

 

Povinné 

Motivační pohovor 10 bodů 

Teoretické znalosti 10 bodů 

Praktické dovednosti (modelová simulace) 10 bodů 

Praktické dovednosti v rámci problematiky medicíny katastrof a krizové připravenosti 10 bodů 

Zdravotnické právo 10 bodů 

 

Nepovinné 

Státní jazyková zkouška nebo jiná odpovídající jazyková zkouška 5 bodů 

Prohlubování kvalifikace po získání odborné způsobilosti v ČR (VOŠ, VŠ, certifikované 

kurzy, specializační vzdělávání)  
10 bodů 

Výzkumná a projektová činnost (autor, spoluautor) 5 bodů 

Prohlubování kvalifikace po získání odborné způsobilosti a dlouhodobé stáže v zahraničí 10 bodů 

Manažerská praxe (vedoucí pozice, inspektor provozu, staniční sestra, vedoucí záchranář 

oblasti apod.) 
5 bodů 

Pedagogická činnost v rámci vzdělávání oboru 10 bodů 

Praktická zkouška z řízení sanitního vozidla, ŘP C1; C  

(nedokládají zaměstnanci ZZS HMP) 
10 bodů 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr.. Radomír Vlk 

Tel.: 725 434 769 

email: radomir.vlk@zzshmp.cz 
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