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O projektu 
 

 

„Nápad na realizaci této akce vychází ze soutěže Medik 

roku, kterou v roce 2015 vymysleli a zrealizovali 

zaměstnanci a vedení prachatické nemocnice. Jelikož se 

akce studentům medicíny líbila a byl na ni velký pozitivní 

ohlas, rozhodli jsme se udělat i něco podobného pro 

střední zdravotnický personál v rámci Jihočeského kraje. 

Chtěli jsme pozvat studentky a studenty oboru praktická 

sestra, porodní asistentka, záchranář a všeobecná sestra 

do našich nemocnic, nachystat pro ně zajímavý soutěžně 

odborný program i společenský večer. Vnímáme tuto 

profesi jako velmi důležitou a záslužnou, proto jsme ji 

touto soutěží chtěli více zviditelnit a poděkovat těm, kteří 

se pro ni rozhodli. 

Myšlenkou akce je představit studentkám a studentům, kteří si vybrali jako svoji budoucí 

profesi „práci sesterskou“, konkrétní jihočeskou nemocnici a v ní modelací skutečných 

situací v reálném prostředí prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. 

Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů je navazující galavečer 

s vyhlášením výsledků, předáním cen a zábavným programem, kam samozřejmě srdečně 

zveme kromě studentek a studentů i další hosty a pedagogický doprovod soutěžících 

z jednotlivých škol.  

Každý rok se soutěž koná v některé z jihočeských nemocnic, které se touto formou chtějí 

studentkám představit i jako jejich potencionální zaměstnavatel. Letošní ročník přivítá 

českobudějovická nemocnice a věřím, že se bude všem soutěžícím i hostům líbit, stejně 

jako ty minulé ročníky.“ 

 

 

Ing. Michal Čarvaš, MBA 

zakladatel projektu Jihočeská sestřička,  

předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., 

               člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. 
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Současnost 

Nemocnice České 
Budějovice, a. s. 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s. 

je moderním zdravotnickým zařízením 

s dlouhou historií a také s mnoha 

současnými    úspěchy. 

Nemocnice disponuje 1 447 lůžky, čímž 

patří mezi největší zdravotnická zařízení 

v České republice.  

 

Nemocnice České Budějovice svou 

rozlohou, počtem pacientů, 

návštěvníků a zaměstnanců  

připomíná  malé  město. V areálu se 

nachází např. vlastní kuchyně, jídelna, 

prádelna, několik obchodů      

a dokonce vlastní mateřská i základní 

škola a rozlehlý udržovaný park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Její služby využívají klienti z celého 

jihočeského regionu. Nemocnice 

poskytuje základní, specializovanou 

a vysoce specializovanou péči 

prakticky ve všech medicínských 

oborech. 
 

Ročně je u nás hospitalizováno 

přibližně 57 tisíc pacientů. Naši 

zkušení lékaři provedou téměř 

30 tisíc operačních zákroků a více 

než 760 tisíc ambulantních 

vyšetření. V loňském roce se   v naší   

nemocnici   narodilo 2 464 dětí. 

 

Do budoucna je cílem nemocnice 

dokončit komplexní a rozsáhlou 

rekonstrukci a restrukturalizaci 

a přesunout veškerou 

zdravotnickou péči z dolního areálu 

(bývalá Vojenská Nemocnice) do 

areálu horního, což přinese větší 

komfort jak pro pacienty, tak pro 

zaměstnance nemocnice.   
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Historie: 
 

 

První zdravotnické zařízení ve městě 

vzniklo již kolem roku 1300 jako 

špitál s kostelem svatého Václava 

u dnešní Krajinské ulice, které ale 

v roce 1641 lehlo popelem. 

 

Během 18. století došlo k dalšímu 

rozvoji městských zařízení s lékařskou 

péčí. V roce 1770 byla vybudována 

vojenská nemocnice, která stála 

v současné ulici  Dr.  Stejskala  a jež 

později tvořila základ dnešní 

nemocnice. 

 

V roce 1906 dostalo město souhlas 

okresního zastupitelstva ke stavbě větší 

nemocnice s kapacitou 150 lůžek. 

Nárokům na klid, slunce, dostatek 

vody a možnost budoucího rozšiřování 

areálu odpovídala lokalita na 

Lineckém předměstí v dnešní ulici 

Boženy Němcové. 

 

Stavba byla kolaudována 18. listopadu 

roku 1913, a vysvěcena 4. března 1914 

biskupem Antonínem Josefem Hůlkou. 

Oficiálně otevřena pak byla hned 

o den později. Na hlavní budově – 

v současné době nově otevřené 

psychiatrické oddělení - dodnes 

slouží věžní hodiny. 

 

Od 1. ledna 1952 se nemocnice stala 

součástí Krajského ústavu národního 

zdraví (KÚNZ) pod názvem Krajská 

nemocnice  s poliklinikou, což bylo 

zestátněné Sanatorium MUDr. Říhy. 

V roce 1991 byl zahájen zkušební 

provoz letecké záchranné služby, 

v prosinci 1995 pak byla zrušena 

Vojenská nemocnice. Areál Vojenské 

nemocnice byl v letech 1996 – 1997 

převeden do majetku města, jež 

v něm založilo Okresní nemocnici. 

 

Roku 2000 bylo ustaveno Sdružení 

jihočeských nemocnic a o 4 roky 

později, v roce 2004, se 

z příspěvkové organizace Nemocnice 

České Budějovice stala akciová 

společnost, jejímž jediným 

akcionářem je Jihočeský kraj. 
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Město České Budějovice 
 

 

České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole 

Jihočeského kraje ležící na soutoku řek Vltava a Malše v nadmořské výšce 

381 metrů. České Budějovice jsou sedmé nejlidnatější město v České republice 

s téměř 94 tisíci obyvateli. 

 

Město založil český král Přemysl Otakar II. v roce 1265 jako chybějící 

základnu královské moci v jižních Čechách. 

 

Nachází se zde řada historických památek a muzeí, v blízkosti jsou další 

historicky cenná místa (Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Zlatá Koruna, 

Vyšší Brod, Třeboň, Rozhledna Kleť – nejvyšší vrchol Blanského lesa). 

 

Historické centrum města bylo vyhlášeno 19. března 1980 městskou 

památkovou rezervací s památkami jako náměstí Přemysla Otakara II., 

Samsonova kašna, barokní radnice, katedrála Sv. Mikuláše, Černá věž, 

Piaristické náměstí, Solnice, Bludný kámen.  
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Bludný kámen a jiné zajímavosti 
 

 

Mnohé českobudějovické památky 

a místa jsou opředena legendami 

a pověstmi. Takovým místem je i 

Bludný kámen na náměstí 

Přemysla Otakara II., jedna z 

budějovických zvláštností, k níž 

se váže známá pověst. Údajně se 

právě zde nacházelo popraviště, na 

kterém v roce 1470 rukou kata 

skončilo deset jinochů za odpor 

vůči rychtáři. Kdo prý nevědomky 

překročí Bludný kámen po desáté 

hodině večerní, nenajde již cestu 

domů. 
 

Další tajemnou zvláštností je Kamenná žába - Kamenný chrlič odvádějící 

dešťovou vodu ze střechy kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém 

náměstí. Byl osazen na severní straně kostela a opracován do podoby obludy 

připomínající žábu. Tato podoba dala vzniknout další pověsti. Když se 1265 

stavěly základy dominikánského kostela, vlezla do nich žába, která svými 

pohyby způsobila několikanásobné zborcení zdi. Veškerá snaha vypudit 

obrovskou žábu ze základové jámy byla marná, teprve úpěnlivé modlitby 

vedly k tomu, že žába zmizela. Na paměť toho byla její kamenná podoba 

osazena do zdi. Každoročně prý trochu povyleze, až z ní nakonec úplně 

vypadne. Současně s tím se podle pověsti zřítí celý kostel. 
 

Samsonova kašna je charakteristickou dominantou města a svou velikostí 

patří na první místo v České republice. Kamenná vodní nádrž s kamennou 

plastikou byla zřízená 1721 - 1727 jako součást městského vodovodu. Byla 

vytesána přímo v lomu v Besednici  u Trhových Svinů a díky své mohutnosti 

složitě dopravena na místo. 
 

Černá věž je jednou z dalších dominant i reprezentační symbol centra Českých 

Budějovic. Volně stojící hlásná a strážná věž sloužící jako zvonice je 71,9 m 

vysoká, na vyhlídkový ochoz vede 225 schodů a je rozdělena na 9 podlaží. 

Šesté a sedmé podlaží nese 2 z celkem pěti zvonů, nejtěžší Bumerin, 

nejmladší Budvar.        



 

 

8 

Program soutěže 
 

 

Sobota 16. 10. 2021 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

08:00 - 08:40 Sraz a registrace soutěžních týmů a hostů v prostoru zaměstnanecké 

jídelny Nemocnice České Budějovice, a.s. 

08:40 - 09:00 Přivítání soutěžících a hostů 

09:00 - 09:20 Přesun týmů do pavilonů se soutěžními disciplínami  

09:20 - 10:20 Soutěžní disciplíny v pavilonu CH 1, A, T 1 

10:20 - 10:30 přestávka – coffe break (pavilion CH 1, A, T 1, zaměstnanecká jídelna) 

10:30 - 11:50 Soutěžní disciplíny v pavilonu CH 1, A, T 1 

11:00 - 13:00 Oběd hosté* 

11:50 - 12:50 Oběd soutěžící, garanti disciplín 

12:50 - 14:10 Soutěžní disciplíny v pavilonu CH 1, A, T 1 

14:10 - 14:20 Přestávka – coffe break (pavilion CH 1, A, T 1, zaměstnanecká jídelna) 

14:20 - 15:40 Soutěžní disciplíny v pavilonu CH 1, A, T 1 

15:40 - 18:00 Přesun na ubytování, volný program 

18:00 - 01:00 Zábavný společenský večer a vyhlášení výsledků v Clarion Congress 

Hotel v Českých Budějovicích 

 

*prosíme hosty, aby svůj oběd naplánovali mimo dobu oběda soutěžících 
 

 

Stravování v průběhu soutěžního dne v Nemocnici České Budějovice, a.s. 
 

Snídaně: formou bufetu v průběhu registrace v prostoru zaměstnanecké jídelny 

Coffe break: koláč, voda, káva, čaj  

Oběd: výběr ze 2 druhů jídel: 

 kuřecí soté s rýží 

 paella se zeleninou 

šlehaný tvaroh 

Coffe break: bageta šunková, sýrová, voda, káva, čaj 
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Plánek nemocnice – rozmístění 
pavilonů s disciplínami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení Soutěžní disciplíny 

T 14 

zaměstnanecká 

jídelna 

A – psychiatrie 
 

přízemí - vpravo 

T 1 – ambulance bolesti 
 

přízemí, 1. patro 

CH 1 – ARO 
 

2. patro 
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Soutěžní disciplíny 
 

 

Pavilon 
Číslo 

disciplíny 
Název disciplíny Místnost 

 

CH 1 

1 
Modrý kód CH1 suterén - zadání úkolu  dále po 

schodech do 2. patra - místnost 3.277 

2 Co takhle sonda princi? 2. patro - místnost 3.289 

3 Sestra v akci 2. patro - místnost 3.293 

4 
Zítra vstanu a opařím se 
čajem 

2. patro - místnost 3.270 

5 Nekonečný příběh 2. patro - místnost 3.297 

6 
Statečné srdce 2. patro - místnost 3.305 

dále výtah do 0 podlaží směr pavilon 

A hlavní vchod přízemí vpravo 

A 

7 Mumie se vrací přízemí vpravo - místnost 1024  

8 Nákaza přízemí vpravo – místnost 1025 

9 Cesta do pravěku přízemí vpravo – místnost 1026 

10 Sanitka přízemí vpravo – místnost 1027 

11 
Hra o jablko přízemí vpravo – místnost 1032 

 dále směr přes rampu do budovy T1 - 
přízemí 

T 1 

12 Alles gute přízemí 

13 Drákula přízemí 

14 Sběratelé kostí 1.patro - ambulance vpravo za recepcí 

15 
Ordinace v růžové 
zahradě 

1.patro 

 dále ven z budovy vlevo budova CH 1 
po schodech do suterénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1

A
12

13 11

14 10

15 9

8

7

1 suterén

2

3

4

5

6

výtah

přízemí

1.patro
přízemí

2.patro

rampa

CH1
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Soutěžní týmy 
 

 

SOUTĚŽNÍ TÝMY - KATEGORIE 1 - VOŠ, VŠ 
Číslo 

týmu 

Název 

týmu 
Škola Kapitán týmu Členové týmu 

1 JČU 1 

Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 

Zdravotně sociální fakulta 
Marie Šafářová 

Johanka Pumprová 

Lenka Průšová 

Matěj Škornička 

2 JČU 2 

Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 

Zdravotně sociální fakulta 
Tereza Svárovská 

Dominik Král 

Ilona Špirochová 

Nicole Šubrová 

3 JČU 3 

Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 

Zdravotně sociální fakulta 
Kateřina Kasalová 

Elen Herdová 

Kateřina Janků 

Eliška Kalvasová 

4 
VOŠ 

ČB 1 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická České 

Budějovice 

Kateřina 

Samohejlová  

Martina Cabajová 

Karolína Lincová 

Vendula Kloudová 

5 
VOŠ 

ČB 2 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická České 

Budějovice 

Nicola Hrnčířová 
Adéla Votýpková 

Agáta Neubauerová 

Aneta Bohdalová 
 

SOUTĚŽNÍ TÝMY - KATEGORIE 2 – SZŠ 
Číslo 

týmu 

Název 

týmu 
Škola Kapitán týmu Členové týmu 

6 
SZŠ ČB 

1 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická České 

Budějovice 

Daniela Nováčková  
Kristýna Daňhelová 

Iva Beránková 

Eliška Dolná 

7 
SZŠ ČB 

2 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická České 

Budějovice 

Nikola Pytlová  
Kristýna Černá 

Lucie Říhová 

Nela Špinarová 

8 
SZŠ ČK 

1 

Střední odborná škola zdravotnická a 

Střední odborné učiliště Český 

Krumlov 

Tereza Havelková 
Barbora Schneiderová 

Nela Schánělcová 

Vladimíra Žyhalková 

9 
SZŠ ČK 

2 

Střední odborná škola zdravotnická a 

Střední odborné učiliště Český 

Krumlov 

Tereza Kmochová 
Denisa Turková 

Kristýna Šlapáková 

Jiří Edelbauer 

10 
SZŠ JH 

1 

Střední zdravotnická škola Jindřichův 

Hradec 
Nela Ryzková 

Miloslava Ratajová 

Šárka Jílková 

Barbora Hlinková 

11 
SZŠ JH 

2 

Střední zdravotnická škola Jindřichův 

Hradec 
Jan Kohoutek 

Eliška Březinová 

Karolína Marsová 

Sabina Šimečková 

12 
SZŠ PI 

1 

Střední zdravotnická škola 

Písek 
Sabina Zušťáková 

Eliška Peterková 

Erika Kuru 

David Kofroň 

13 
SZŠ PI 

2 

Střední zdravotnická škola 

Písek 
Michaela Fořtová 

Samuel Novák 

Vojtěch Humpál 

Zuzana Holkupová 

14 
SZŠ TA 

1 

Střední zdravotnická škola 

Tábor 
Karolína Širhalová 

Nikola Hudíková 

Lada Krejčová 

Iveta Kremerová 

15 
SZŠ TA 

2 

Střední zdravotnická škola 

Tábor 

Veronika 

Mandryszová 

Natálie Farová 

Ivana Černá 

Natálie Kotašková 
 



 

 

9:20 9:40 10:00 10:20 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:20 14:40 15:00 15:20
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

9:40 10:00 10:20 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6

8 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7

9 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

10 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tým

disciplína disciplína disciplína disciplína

přestávka 

10 min                                              

svačina 

oběd           

60 min

přestávka 

10 min     

svačina 

 

Č
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lín
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Program společenského večera 
 

 

Sobota 16. 10. 2021 
 

Místo konání:  Clarion Congress Hotel České Budějovice 

   Pražská třída 2306/14 

   České Budějovice 

 

Večer moderuje Roman Anděl z rádia KISS 

 

 

18:00 - 18:05 Zahájení večera 

18:05 - 19:15 Raut  

19:15 - 20:15 Vyhlášení výsledků soutěže 

    I. Kategorie (VOŠ, VŠ) - 5. – 1. místo 

   Vystoupení – Dětský folklorní soubor Lišováček 

    II. Kategorie (SZŠ) - 10. - 4. místo 

   Vystoupení – Sportovní klub moderní gymnastika Máj z.s. 

    II. Kategorie (SZŠ) – 3. - 1. místo 

   Vystoupení - taneční škola Salsa Escuela 

    Vyhlášení absolutního vítěze 

20:15 - 20:45 Focení, rozhovory 

20:45 - 22:00 Hudební skupina Dětský pokojíček 

22:00 - 01:00 Diskotéka DJ Roman Anděl 

 

 

Fotokoutek: 20:00 – 24:00 hodin 

 

Časy uvedené v programu společenského večera jsou pouze orientační!!! 
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Spojení Nemocnice  Hotel Clarion              podrobnosti:  www.dpmcb.cz 

Trolejbus č. 2 

 zastávka na ul. B. Němcové (před ubytovnou), směr Nemanice nebo Borek, vystoupit na 
zastávce Družba – IGY. Odtud cca 5 minut pěšky 

Trolejbus č. 5 

 zastávka na Lidická tř. (zastávka Šumavská), směr Máj Antonína Barcala, vystoupit na zastávce 
Družba – IGY. Odtud cca 5 minut pěšky 
 

1 Nemocnice Č. Budějovice 

 

2 Hotel Clarion 

1 

2 
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Dětský folklorní soubor Lišováček  
 

Soubor založili na podzim roku 2017 manželé Jitka a Zdeněk Sklenářovi. V roce 2019 se 

soubor účastnil Krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Českých Budějovicích, 

kde byl vybrán, aby reprezentoval Jihočeský kraj na 26. celostátní přehlídce dětských 

folklorních souborů 15.6.2019 v Jihlavě.  

V souboru tančí kolem 20 dětí, doprovod zajišťují flétny, akordeon a housle.  

 

 
 

 

 

Sportovní klub moderní gymnastika Máj z.s. 
 

Klub vznikl v červenci 1995 jako občanské sdružení. Transformoval se z oddílu MG při TJ 

Máj České Budějovice (činný od r. 1990). Z původních 2 trenérek a 15 závodnic se rozrostl 

do počtu téměř 100 členů. 

Klub založily bývalá československá reprezentantka, držitelka dvou medailí z mistrovství 

světa a mistrovství Evropy ve společných skladbách Ivana Pokorná, Věra Hudečková, Alena 

Jeřábková. 

Od roku 1997 klub začal spolupracovat s choreografkou a baletkou Marinou 

Zacharčenkovou, původně sólistkou  Státního divadla v Kyjevě na Ukrajině. 

V roce 1995 pro klub vybojovala první přebornický titul v kategorii žen Šárka Vaňková 

(1977). Další úspěšné gymnastky klubu a medailistky z republikových a mistrovských 

soutěží následovaly i v letech 1995 – 1998.  

Výrazný výkonnostní vzestup závodnic klubu se začal projevovat od roku 1998, v klubu se 

objevily talentované gymnastky, které se v letech 1998-2002 výrazně prosadily na 

republikových soutěžích. 

www.mgmaj.cz 

 

http://www.mgmaj.cz/
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Taneční škola Salsa Escuela 
 

Taneční škola byla založena ještě jako Salsa s Jesúsem a Adélou na podzim roku 2013, kdy 

škola v Českých Budějovicích otevřela první kurz salsy, tehdy ještě salsy LA neboli on1. Od 

té doby se tým rozrostl o několik skvělých lektorů, kteří dříve byli studenty školy, a tak 

vznikla Salsa Escuela. 

Postupem času se vášeň k salse rozvíjela a škola přesedlala na styl salsa NY/on2, který lépe 

vyhovuje chápání hudby a tanečnímu vyjádření. Mimo salsu si ovšem rádi rozšiřují obzory i 

v jiných stylech, a tak přišlo i na bachatu a kizombu, cha cha cha a boogaloo a další tance.  

Škola pravidelně pořádá v Českých Budějovicích párty Rumba Latina, středeční tančírny 

a nově také sensual čtvrtky. Je důležité, aby si své rozhledy rozšiřovali i naši studenti a tak 

je každá Rumba Latina doprovázena workshopem s jiným lektorem v různých tanečních 

stylech. 

Tanec a především salsa pro nás není jen koníčkem, ale také velkou vášní a životním 

stylem. 

Lektor a zakladatel školy Javier Jesús Escobar Castillo 

www.salsaescuela.cz 

 

 
 

 

 

 

http://www.salsaescuela.cz/
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Nemocnice České Budějovice, a. s. 
nabízí 

 

 Možnost ubytování na ubytovně nemocnice 

 Náborový příspěvek až 100.000,- Kč pro vybrané pozice nelékařských 

zdravotnických pracovníků 

 Týden dovolené navíc nad zákonný rámec 

 Dotované stravování 

 Nadstandardní mzdové podmínky dle platného mzdového předpisu 

nemocnice  

 Firemní školka 

 Zdravé bistro Madetka 

 Zboží za zvýhodněné ceny v nemocniční lékárně  

 Příspěvky na penzijní pojištění  

 Parkování v areálu nemocnice zdarma  

 Zvýhodněné vstupné do fitness Delfín  

 Příspěvky na dětské tábory 

 a mnoho dalších, pravidelně aktualizovaných benefitů 
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Stipendijní program  
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 

Komu je stipendijní program určen? 

Budoucím zaměstnancům nemocnice, studentům posledních ročníků vybraných 
studijních programů a oborů vysokých škol a vyšších odborných škol uvedených níže, 
kteří s nemocnicí po ukončení studia uzavřou pracovněprávní vztah (pracovní poměr) a 
personálně zajistí posílení poskytování zdravotních služeb nemocnicí po sjednanou 
dobu.  

Stipendijní program je tak konkrétně určen pro:  

1) studenty 3. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické obor všeobecná sestra 

2)  studenty 3. ročníku příslušné fakulty příslušné vysoké školy v bakalářském 
programu v oboru:  

o všeobecná sestra 

o porodní asistentka 

o zdravotnický záchranář 

o radiologický asistent 

3) studenty 2. ročníku příslušné fakulty příslušné vysoké školy studující dvouletý 
navazující magisterský studijní program 

 

Co mohou studenti získat? 

Stipendium, tj. pravidelnou měsíční platbu v penězích. 

 

Doporučený postup podání žádosti o stipendium 

Projevit zájem o získání stipendia musí student především podáním žádosti o stipendium 
na vzorovém formuláři, který je ke stažení na https://www.nemcb.cz/vzdelani-a-
kariera/stipendia-pro-studenty/. 

 

Podrobnější informace můžete získat u paní Traplové – zaměstnanecké oddělení,  

tel.:  387 872 111, e-mail: stipendia@nemcb.cz  

 

https://www.nemcb.cz/vzdelani-a-kariera/stipendia-pro-studenty/
https://www.nemcb.cz/vzdelani-a-kariera/stipendia-pro-studenty/
mailto:stipendia@nemcb.cz
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