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Nemocnice ATLAS, a. s. 
třída Tomáše Bati 5135 
760 01 Zlín 

 
vyhlašuje 

 
„Výběrové řízení na rezidenční místo“ 

 
pro rok 2017 

 
Specializační vzdělávání v lékařském oboru chirurgie 

 
počet rezidenčních míst: 1 

 
Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh doručte osobně nebo poštou na 
adresu: 
 
Nemocnice ATLAS, a. s. 
třída Tomáše Bati 5135 
760 01 Zlín 
 
nejpozději do 9. 8. 2017. Později doručené přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
Při doručení poštou rozhoduje datum podání. 
 
Obálky řádně označte heslem: „REZIDEN ČNÍ MÍSTO“  

 
úřední hodiny:  sekretariát Nemocnice ATLAS, a. s.  

pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hod. 

 
K přihlášce do výběrového řízení na místo rezidenta uchazeč doloží: 

� vyplněný osobní dotazník;  
� lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 

měsíců; 
� výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 

měsíců; 
� neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti; 
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� neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 
způsobilosti, pokud ji získal; 

� potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání; 
� přehled odborné praxe. 

 
Kritéria pro hodnocení uchazečů: 

1) znalosti a schopnosti uchazeče v oboru 
2) osobní předpoklady 
3) zájem o práci v oboru chirurgie 
4) zájem o výkon povolání v daném regionu 
5) komunikační schopnosti 

 
Způsob hodnocení podle jednotlivých kritérií: 
Na základě osobního pohovoru s uchazečem budou členové komise hodnotit vymezená 
kritéria, dle níže stanovených počtu bodů. Maximální počet bodů, který může uchazeč získat 
je 500. 

1) znalosti a schopnosti uchazeče v oboru      200 bodů 
2) osobní předpoklady        100 bodů 
3) zájem o práci v oboru chirurgie      100 bodů 
4) zájem o výkon povolání v daném regionu       50 bodů 
5) komunikační schopnosti         50 bodů 

 
Výběrové řízení se uskuteční v sídle Nemocnice ATLAS, a. s., třída Tomáše Bati 5135,             
760 01 Zlín. Datum a čas bude uveřejněn nejpozději 5 pracovních dní před samotným 
konáním výběrového řízení na internetových stránkách Nemocnice ATLAS a. s.  
http://www.nemocniceatlas.cz/ 
 
K výběrovému řízení je potřeba sebou přinést průkaz totožnosti. 
 
Formuláře pro přihlášku, osobní dotazník a další informace pro uchazeče o rezidenční místo 
2017 naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.  
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-
2017_13956_3685_3.html 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 11. 7. 2017           MUDr. Tomáš Melichar, MBA 

                            ředitel               


