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O PROJEKTU
– úvodní slovo zakladatele 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.
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 za 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 Strakonická 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.
a člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.
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O PROJEKTU
– úvodní slovo pořadatele projektu
„Jihočeské nemocnice se neustále rozvíjejí
a disponují kvalitní zdravotnickou péčí
pro své pacienty, pravidelně investují
do přístrojové techniky i pacientského
komfortu.
Největším bohatstvím zdravotnického
zařízení jsou však pozitivní a motivovaní
zaměstnanci,
přesně
tak
tomu
je v akciové
společnosti
Nemocnice
Strakonice. Tito zdravotníci pečují
o spádovou oblast kolem 100.000
obyvatel, podstatou působení nemocnice
okresního typu není medicína špičková,
ale medicína okresního formátu, v této úrovni však poskytovaná špičkově.
V zásadě v duchu našeho přijatého motta: „….nemocnice, které na Vás záleží….!“.
Nemocnice se stará rovněž o výuku budoucích lékařů i budoucích zaměstnanců
nelékařských profesí, spolupracuje se středními, vyššími i vysokými školami
zdravotnického zaměření. Právě sem, na naše budoucí kolegyně a kolegy, je
zaměřena akce Jihočeská sestřička, akce soutěžně – společensky – medicínsky –
zábavná. Studenti a studentky poznají prostředí dobře vybavené nemocnice,
ale především naváží kontakt se zdravotníky, kteří v ní již působí a se kterými,
v případě zájmu o zaměstnání, se budou setkávat během profesní kariéry.
Soutěžícím tedy přeji úspěch, nápady a invenci, návštěvníkům a pozorovatelům
příjemně strávený strakonický den a našim zaměstnancům – rozhodčím přesnost
a toleranci v jejich pedagogických rolích.“
Všechny ve Strakonicích vítám!

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.
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JIHOČESKÉ NEMOCNICE, a.s.
Jihočeské nemocnice vnímá odborná i široká
veřejnost jako symbol dobře řízených
společností. Po řadu let končí jejich hospodaření
ziskem, své závazky hradí ve splatnosti,
každoročně významně investují z vlastních
zdrojů a pravidelně zde dochází k růstu mezd.
Není to ovšem jenom finanční zdraví, které je
pro jihočeské nemocnice příznačné. Především
zde najdete medicínu na světové úrovni,
to nejmodernější přístrojové vybavení a v naprosté většině také milý a vlídný
přístup zdravotníků, kteří se o Vás starají.

Na území kraje najdete 8 nemocnic, které ve formě akciových společností založil
Jihočeský kraj, jakožto jejich jediný a stoprocentní vlastník. Sedm z nich poskytuje
akutní lůžkovou péči na území bývalých okresů (České Budějovice, Český
Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor), osmá
a nejmladší z rodiny jihočeských nemocnic, Nemocnice Dačice, a.s., pak nabízí
lůžka následné péče a řadu odborných ambulancí. Největší jihočeská nemocnice
v Českých Budějovicích pokrývá téměř celé spektrum superspecializované
zdravotnické péče a je jednou z největších nemocnic v České republice.
Jihočeské nemocnice, a.s. jsou servisní organizací pro všechny jihočeské
nemocnice a centralizují některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější
vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto činností jsou dvě, a to společný
nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně jednání se
zdravotními pojišťovnami. Celá skupina jihočeských nemocnic má výrazně silnější
pozici, než každá jednotlivá nemocnice izolovaně.
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JIHOČESKÉ NEMOCNICE, a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocnice Dačice, a.s.

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Nemocnice Písek, a.s.

Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Tábor, a.s.
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NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
Historie
Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena veřejnosti 1. 9. 1892 a od svého vzniku
nesla jméno „Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I“. Původně byla
tvořena pouze budovou dnešního „Dětského centra JČK“ a umrlčí komorou, která
v rámci rekonstrukce nemocnice v 90. letech 20. století ustoupila budově nynější
ústavní lékárny a odborných ambulancí. V nemocnici zpočátku pracoval pouze
primář MUDr. Josef Jirsa s jedním sekundářem a ošetřovatelky z řad řádových
sester řádu sv. Karla Boromejského. V dalších letech se nemocnice postupně
rozrůstala až do dnešní podoby. Na její rozšiřování měl vliv nejen zvyšující
se zájem o poskytování zdravotní péče z řad obyvatelstva Strakonického regionu,
ale i tyfové epidemie, světové války a další historické události minulého století.
Od roku 1946 nesla nemocnice jméno Dr. Karla Hradeckého. V roce 1951 vznikl
Okresní ústav národního zdraví a nemocnice se stala bezejmennou v rámci této
okresní organizace. OÚNZ zanikl k 31. 12. 1991 a byl k 1. 1. 1992 delimitován
na 5 nástupnických organizací se společným názvem „Sdružené zdravotnické
zařízení Strakonice“. Toto sdružení se vlivem osamostatnění a privatizace
jednotlivých části rozpadlo a k 1. 1. 1995 se naše zařízení přejmenovalo
na Okresní nemocnici Strakonice, která je od 1. 1. 2003 ze zákona příspěvkovou
organizací Jihočeského kraje. Od roku 2007 došlo k transformaci nemocnice
na akciovou společnost.
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NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
Současnost
Nemocnice Strakonice, a.s. je největší zdravotnické zařízení strakonického
okresu na jihozápadě Jihočeského kraje České republiky. Poskytuje hospitalizační
i ambulantní péči dětským i dospělým pacientům v základních i několika
specializovaných medicínských oborech. Nemocnice trvale pracuje na zvyšování
kvality poskytované péče a na modernizaci prostředí pro pacienty i personál.
V posledních letech otevřela například nový pavilon operačních oborů
a magnetickou rezonanci.

V naší nemocnici ročně přijmeme k hospitalizaci cca 14 000 pacientů
a provedeme 130 000 ambulantních ošetření ve více než 40 ambulancích. Ročně
se zde narodí 700 až 800 dětí, je provedeno 5000 operací a 9000 hemodialýz.
Jediným akcionářem nemocnice je Jihočeský kraj. Nemocnice se rozvíjí,
modernizuje své vybavení, prostory pro pacienty i zaměstnance, podporuje
vzdělávání lékařského i ošetřovatelského personálu.
Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 10 ha plochy a má
zajímavý, dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů regionu, zaměstnává přes 550 lidí – z toho 110 lékařů, z nich
téměř 70% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice
za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou.
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NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
Lůžková oddělení a přidružené ambulance:
ARO-JIP – společné pracoviště, které poskytuje komplexní
anesteziologickou a resuscitační péči pro kriticky nemocné
pacienty a pro pacienty chirurgického a gynekologickoporodnického oddělení vyžadující intenzivní péči
Chirurgické oddělení – poskytuje komplexní péči o chirurgicky nemocné pacienty
v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie a urologie
Interní oddělení – se zabývá diagnostikou a léčbou celého spektra interních
onemocnění, top činností je gastroenterologie s komplexní centralizovanou péčí
Gynekologicko-porodnické oddělení – je vyhledávaným pracovištěm za účelem
porodu či onkogynekologické léčby
Neurologické oddělení – se zabývá diagnostikou a nechirurgickou léčbou nemocí
centrálního nervového systému
Dětské oddělení – zajišťuje komplexní péči o děti a novorozence
Plicní oddělení – poskytuje ambulantní i lůžkové služby v plném rozsahu
základního onemocnění oboru
Oddělení následné péče – cílem péče je zajištění co nejlepšího fyzického nebo
duševního zdraví u chronicky nebo dlouhodobě nemocných osob
Samostatné ambulance:
Rehabilitace, Oftalmologie, Onkologie, Psychiatrie, Otorinolaryngologie, Infekční,
Klinický psycholog
Komplement:
Centrální operační sály, Centrální laboratoře,
Radiodiagnostické oddělení, Nukleární medicína
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NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
Modernizace areálu
Nemocnice prochází postupnou
modernizací a ekologizací s cílem
maximálního komfortu a
snížení provozních nákladů. V roce 2013
byl otevřen kompletně zrekonstruovaný
pavilon operačních oborů včetně zbrusu
nového tzv. jižního křídla. Díky rozsáhlému
projektu ekologizace jihočeských
nemocnic byla zateplena většina budov v
areálu nemocnice. Projekty byly
podpořeny evropskými fondy.

Modernizace zdravotnické techniky
Cílem projektu, který je spolufinancován
Evropskou unií, je obnova přístrojového
vybavení a technologií nemocnice a
doplnění o přístroje odpovídající současné
úrovni medicíny na odděleních, která
navazují na vysoce specializovanou péči.
Významným krokem v rozvoji
zdravotnické péče je především zřízení
nového pracoviště magnetické rezonance.

Profesionální tým
Péče o zaměstnance s plnou podporou
jejich specializačního a celoživotního
vzdělávání je jednou z priorit nemocnice.
Snažíme se o vytvoření dobré firemní
kultury, vytváříme dobré platové
podmínky a svým zaměstnanců nabízíme
řadu benefitů. Formou stipendií
podporujeme vzdělávání studentů
lékařských fakult a zdravotnických škol. 9

MĚSTO STRAKONICE
Strakonice jsou okresní město v Jihočeském kraji
na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně
od Českých Budějovic, v nadmořské výšce mezi 390
až 430 m. Jejich rozloha je 3 468 ha a žije zde zhruba
23 000 obyvatel.
Nejvýznamnější kulturní památkou je strakonický hrad,
založený ve 13. století na soutoku obou řek. V roce
1243 daroval Bavor I. část hradu řádu maltézských
rytířů, kteří si zde vybudovali komendu (klášter).
V nejstarší raně gotické části kolem kostela sv. Prokopa s věží, kapitulní síní
a ambitem se zachovala řada stavebních detailů ze 13. století a velmi cenné
fresky (kolem 1340) v ambitu a na kruchtě kostela. Západní věž Rumpál je z doby
kolem roku 1300, jižní věž Jelenka byla
přistavěna kolem 1500. Stavební úpravy
byly ukončeny 1714–1721 barokní
západní zámeckou přístavbou. Od roku
1995 je celý areál prohlášen za národní
kulturní památkou, sídlí v něm Muzeum
středního
Pootaví,
Šmidingerova
knihovna
a
nově
opravené
reprezentační sály (Rytířský sál,
Maltézský sál, sál U Kata).
Město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem. První ročník se uskutečnil
v roce 1967, koná se každé dva roky a účastní se ho dudáci z více než desítky
států. Strakonice a jejich okolí byly vždy krajem dudáků. Podle četných dokladů
byl tento nástroj velmi oblíbeným a hojně užívaným – toto téma bylo i inspirací
k Tylovu Strakonickému dudákovi.
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Ve Strakonicích má tradici především průmysl textilní,
strojírenský a pivovarnictví. Textilní průmysl zde zastupuje
Fezko, a. s., které začalo roku 1812 vyrábět
slavné fezy. ČZ (neboli Česká zbrojovka) byla
založena roku 1919 a ze začátku vyráběla jen
pistole, později jízdní kola a od roku 1932 i
motocykly (též zn. Jawa), které největší slávy dosáhly v 50. a 60.
letech. Právo vařit pivo (tzv. právo várečné) získaly Strakonice v
roce 1367, i když se zde vařilo již před rokem 1308. Místní
měšťanský pivovar (Dudák) byl založen roku 1649.
S městem je také spjata řada významných osobností:
 František Ladislav Čelakovský (1799–1852), básník, překladatel a slavista
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), poslanec za okres Strakonice
ve Vídeňské říšské radě
 Hana Křížková (* 1957), muzikálová zpěvačka a herečka
 Roman Turek (* 1970), český hokejový brankář, mistr světa z Vídně v roce
1996, vítěz Stanley Cupu v roce 1999. Držitel Jennings Trophy za roky
1999 a 2000.
 Zdeněk Troška (* 1953), filmový režisér
 Josef Skupa (1892–1957), loutkář, autor loutek Spejbla a Hurvínka
 Josef Režný (1924–2012), výrazná osobnost českého národopisu, nestor
strakonických dudáků
 Valentin Kochan z Prachové (1561–1621), přední radní Nového Města
Pražského. Po pražské defenestraci zvolen jedním z 30 direktorů
(prozatímní vlády). Byl sťat 21. června 1621 na Staroměstském náměstí.
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PROGRAM SOUTĚŽE
Místo konání – Nemocnice Strakonice, a.s.
Sobota – 6. 10. 2018

09:30 – 10:00

registrace soutěžních týmů v prostorách recepce
pavilonu operačních oborů Nemocnice Strakonice, a.s.
oficiální zahájení soutěžního dne

10:00 – 15:00

soutěžní disciplíny

15:00 – 17:15

přesun na ubytování, volný program (Plánkova 1132, Strakonice)

17:15 – 18:00

přesun do společenského sálu (Zvolenská 804, Strakonice)

18:00 – 01:00

zábavný společenský večer s vyhlášením výsledků

09:00 – 9:30

Neděle – 7. 10. 2018
do 9:30
do 10:00

odhlášení z ubytování
volný program

Stravování zajištěné pořadatelem soutěže
Sobota 6.10.2018
Coffe break:

Pavilon operačních oborů, 1. nadzemní podlaží, (10.00 – 14.00)

Oběd:

Jídelna Nemocnice Strakonice, a.s., (12.00 – 12.45)
Polévka zeleninová s těstovinou
Smažený vepřový řízek, bramborový salát

Večeře:

Společenský sál Domova mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel
a služeb, Zvolenská 804, Strakonice (v místě společenského
večera), (19.00 - 22.00)
Forma rautu

Neděle 7.10.2018
Snídaně:
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Domov mládeže, Plánkova 1132, Strakonice, (7.30 – 8.30)
Forma švédského stolu

PROGRAM SPOLEČENSKÉHO VEČERA
Večer moderuje Roman Anděl z rádia KISS
Sobota – 6. 10. 2018
18:00

zahájení večera

18:15

slavnostní vyhlášení výsledků

19:15

raut

19:30

vystoupení I

20:00

vystoupení II

20:30

vystoupení III

21:00

vystoupení IV

21:30-01:00

reprodukovaná hudba, diskotéka a volná zábava

24:00-01:00 odchod na ubytování
Časy uvedené v programu společenského večera jsou pouze orientační!

Místo konání je ve společenském sále Domova mládeže ve Zvolenské ulici.
Adresa: Zvolenská 804, Strakonice 386 01

13

14

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěné v Domově mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb
adresa: Plánkova 1132, Strakonice 386 01
Ubytování
sobota 6.10.2018 od 14:00
Uvolnění pokojů
neděle 7.10.2018 do 9:30

Ubytování je zajištěno v moderně vybavených dvoulůžkových pokojích, systém
buněk - 2 pokoje mají společnou koupelnu a WC.
Parkování je možné v okolních ulicích.
Před každým odchodem z ubytovny, prosím, odevzdejte klíče na recepci!
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PARTNERSKÉ ŠKOLY
Střední zdrav. škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice
Husova 3, 371 60 České Budějovice
www.szscb.wz.cz

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec
Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec
www.szsjh.cz

Střední zdravotnická škola Písek
Národní svobody 420, 397 01 Písek
www.szs-pi.cz

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český
Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov
www.zdravkack.cz

Střední zdravotnická škola Tábor
Mostecká 1912, 390 03 Tábor
www.szs-tabor.cz

Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta České Budějovice
Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
www.zsf.jcu.cz
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SOUTĚŽNÍ TÝMY
č. Název
týmu týmu

Název školy

Kapitán týmu

1

JČU 1

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Kristina
Švancarová

2

JČU 2

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Kateřina
Holubová

3

JČU 3

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Gabriela
Štěchová

4

VOŠ ČB
1

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České
Budějovice, Husova 3

Tereza
Kekrtová

5

VOŠ ČB
2

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České
Budějovice, Husova 3

Denisa
Koderová

6

SZŠ ČB
1

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České
Budějovice, Husova 3

Aneta Frnková
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SZŠ ČB
2

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, České
Budějovice, Husova 3

Jana Padrtová
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SZŠ ČK
1

Střední odborná škola zdravotnická a
Střední odborné učiliště Český Krumlov
Tavírna 342

Kristýna
Endlová

9

SZŠ ČK
2

Střední odborná škola zdravotnická a
Střední odborné učiliště Český Krumlov
Tavírna 342

Nikol Pártlová
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SZŠ Ta
1

Střední zdravotnická škola Tábor,
Mostecká 1912

Jakub Prokop
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SZŠ Ta
2

Střední zdravotnická škola Tábor,
Mostecká 1912

Eliška Jarošová
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SZŠ JH
1

Střední zdravotnická škola Jindřichův
Hradec

Adéla
Dvořáková
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SZŠ JH
2

Střední zdravotnická škola Jindřichův
Hradec

Eva Počátecká
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SZŠ Pi
1

Střední zdravotnická škola, Písek,
Národní svobody 420

Eliška Kvěšová
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SZŠ Pi
2

Střední zdravotnická škola, Písek,
Národní svobody 420

Simona
Minaříková

Členové týmu
Nikola Votočková,
Eliška Terberová,
Eliška spilková
Inna Harkovenko,
Simona Dudáčková,
Markéta Laibrtová
Kristina Koy,
Jana Bartušková,
Barbora Voděrová
Kristýna Manová,
Alena Zikmundová,
Michaela Schaffelhoferová
Nela Mariňáková,
Lucie Holánová,
Nikola Hořejšová
Barbora Zíková,
Lenka Klepalová,
Adéla Votýpková
Monika Marková,
Karolína Lincová,
Markéta Novotná
Roman Lisý,
Agáta Neubauerová,
Kristýna Těmjáková
Nikola Kartáková,
Kristýna Škutová,
Ilona Špirochová
Jiří Štefl,
Jakub Karel Mareš,
Daniela Lukuczová
Eliška Flosmanová,
Kateřina Kolářová,
Zuzana Neužilová
Kateřina Filípková,
Nela Husárová,
Michal Dejmek
Aneta Hemberová,
Nikola Ranglová,
Nikola Šímová
Veronika Marková,
Adéla Zachovalová,
Michaela Bláhová
Eliška Masojídková,
Petr Kučera,
Filip Nagy
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SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
Soutěžící čeká 12 zajímavých soutěžních disciplín, ve kterých si pod dohledem
zdravotnických pracovníků vyzkouší své znalosti, zručnost, ale i týmovou
spolupráci. Na každou disciplínu mají soutěžící časový limit 15 minut.

1. Andělé v péči o ránu…
Garant: Bc. Martina Jedličková
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 1. nadzemní podlaží, ambulance 3

2. Zachraňte lidský život!
Garant: Hana Kubičková
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 1. nadzemní podlaží, sál chirurgické
ambulance

3. Když se mláďata klubou…
Garant: Mgr. Miloslava Bláhová
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 3. nadzemní podlaží, ambulance

4. To jsou nervy!
Garant: Mgr. Ivana Machová
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 0. nadzemní podlaží, ambulance
sonografie

5. Kostky jsou vrženy
Garant: Alena Zíková
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 0. nadzemní podlaží, ambulance
diabetologie

6. Hrátky s obrázky
Garant: Mgr. Hana Furišová
Pavilon NORD (číslo 16) – přízemí (vlevo), dětská ambulance
18

7. Oko do duše okno
Garant: Lenka Uhlíková
Pavilon NORD (číslo 16) – přízemí (vpravo), oční ambulance

8. Pohyb v každém věku
Garant: Bc. Marcela Mrázová
Pavilon NORD (číslo 16) – 1. patro (vpravo), tělocvična rehabilitace

9. Obrazová dokumentace
Garant: Petr Pavlík
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 0. nadzemní podlaží, magnetická
rezonance

10. Odzvonilo bakteriím?
Garant: Ivana Kadlecová
Pavilon centrálních laboratoří (číslo 3) – 1. patro, mikrobiologická
laboratoř

11. Šikovné ruce
Garant: Irena Fialová
Pavilon nukleární medicíny (číslo 4) – čekárna

12. Jen pár kapek…
Garant: Bc. Dana Tomaškovičová
Pavilon operačních oborů (číslo 10) – 0. nadzemní podlaží, odborné
poradny

Soutěžní trenažery zapůjčily firmy
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ČASOVÝ HARMONOGRAM DISCIPLÍN
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ZÁŠTITA PROJEKTU
Hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Ivana Stráská
převzala záštitu nad 4. ročníkem soutěže
Jihočeská sestřička 2018.
V Českých Budějovicích dne 31. května 2018

Ministr zdravotnictví České republiky
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
převzal osobní záštitu nad projektem
Jihočeská sestřička 2018.
V Praze dne 24. srpna 2018
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NAŠE NEMOCNICE NABÍZÍ
Nemocnice Strakonice, a.s. usiluje o co nejlepší a vzdělaný personál. Nemocnice
nabízí bezpečné a zdraví podporující pracovní prostředí, kde se personál
na tvorbě takového prostředí sám podílí.













Významné a moderní zdravotnické zařízení s širokým spektrem základních
a specializovaných oborů – nemocnice prošla velkou modernizací staveb
i přístrojového vybavení
Podporuje celoživotní vzdělávání – jako nedílnou součást pracovního života
každého zdravotníka
Nabízí příspěvek na životní pojištění, zvýhodněné telefonní tarify pro Vás
i Vaše blízké
Zajistí hlídání Vašich dětí v Dětské skupině „Srdíčko“
Zajistí ubytování pro Vás – naše zaměstnance
Poskytuje příspěvek na závodní stravování a možnost výběru stravy včetně
diet
Pět týdnů dovolené, možná je i nabídka nemocniční chaty na Kubově Huti
V oblasti pracovního lékařství – zajišťujeme vstupní a periodické lékařské
prohlídky, očkování
Další benefity podporující zdraví – příspěvky na vitamíny, očkovací látky
Přátelské pracovní prostředí
Zajímavé finanční ohodnocení

Nemocnice, které záleží
na svých pacientech i zaměstnancích,
byla založena již roku 1892.
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NAŠE NEMOCNICE NABÍZÍ
stipendia
studentkám a studentům
 stipendium je určeno jako příspěvek na studijní náklady studentům
3. ročníku bakalářského studia a VOŠ, studentům 2. ročníku navazujícího
magisterského programu – za měsíce září – červen

 celková výše vyplaceného stipendia činí až 30 000,-Kč
 Výplata stipendia je možná ve 2 variantách:
 pokud je stipendium přiznáno na základě žádosti studenta od září posledního
ročníku studia, je vypláceno v deseti měsíčních splátkách (tj. 3 000,-Kč
měsíčně) do řádného ukončení studia VŠ nebo VOŠ ve standardní době
studia (poslední splátka za měsíc červen)

 pokud je stipendium přiznáno na základě pozdější žádosti studenta
v průběhu 3., resp. 2. ročníku studia, je celková výše stipendia až 30 000,-Kč
rovnoměrně rozpočtena do zbývajících měsíců studia (poslední splátka
za měsíc červen)

 Podmínky pro poskytnutí stipendia:
 stipendium se poskytne studentům na základě žádosti a následně smlouvy
uzavřené mezi Nemocnicí Strakonice, a.s. a studentem

 předmětem smlouvy je mj. ujednání o závazku studenta nastoupit nejdéle
2 měsíce po ukončení studia (nejpozději 1. října) do pracovního poměru
v Nemocnici Strakonice, a.s. a setrvat v pracovním poměru (faktickém
výkonu práce) minimálně po dobu 3 let ode dne vzniku pracovního poměru

 Pro poskytnutí bližších informací nás kontaktujte:
Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstek pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra
tel.:+420 383 314 114, 724 038 203, e-mail: hlavni-sestra@nemocnice-st.cz
Ivana Kačírková, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
tel.:+420 383 314 125, e-mail: personalni@nemocnice-st.cz
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MOŽNÉ VÝHRY


kosmetické balíčky od firmy HARTMANN



žehlicí prkno, zahradní sušák, sada vysavače na okna, úklidová sada
a další výrobky od firmy LEIFHEIT



výživové produkty od firmy HIPP



odborná literatura a předplatné časopisů od firmy MEDICAL SERVICES



a další věcné ceny…

2018
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PARTNEŘI PROJEKTU
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Těšíme se na Vás a přejeme všem soutěžícím mnoho úspěchů!!!

KONTAKT
Nemocnice Strakonice, a.s.
 Adresa: Radomyšlská 336,
386 29 Strakonice, ČR
 Ústředna: (420) 383 314 111
 Fax: (0420) 383 314 122
 Email: sekretariat@nemst.cz
 www.nemocnice-st.cz

