
                                                                         
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
do akreditovaného kvalifikačního kurzu  

Nemocnice Sokolov s.r.o. v oboru SANITÁŘ 
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Datum narození: 

Místo narození:  

Rodné číslo: 

Státní příslušnost: 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání: 

Bydliště včetně PSČ: 

 

 

Telefon: 

 
Email: 

 

Zaměstnavatel, pracoviště: 

 

Pracovní zařazení: 

Tabulku vyplňte řádně se všemi požadovanými údaji. V případě, že nebudou vyplněny všechny informace, nebude 
zájemce zařazen. 

 
INFORMACE PRO ZÁJEMCE: 
 
1. Uzávěrka přihlášek je 23.02.2023. O zařazení do kurzu bude žadatel vyrozuměn písemně nejpozději do 

27.02.2023. 
2. Kurz bude probíhat v době od 07.03.2022 do 15.04.2022. Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin 

praxe. Teoretická výuka bude každé úterý a čtvrtek od 13:30 hod. a 2x v sobotu (11.3.2023 a 
15.4.2023) od 9:00 hod. v zasedací místnosti chirurgického oddělení v pavilonu A v – 1 NP Nemocnice 
Sokolov. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a slavnostním předáním osvědčení 22.5.2023. 

3. Účastník se zavazuje uhradit účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč (zaměstnanci nemocnice Sokolov) 
nebo 6 000 Kč (externí účastníci), nejlépe před zahájením kurzu, nejpozději do 03.03.2023, a to: 

a) v hotovosti v pokladně nemocnice Sokolov (v úředních hodinách: pondělí, středa nebo pátek od 
7 do 9 hodin a od 12 do 14 hodin),  

b) v hotovosti na centrálním registru nepřetržitě 
c) nebo bankovním převodem na účet 239829267/0300, VS: rodné číslo účastníka. 

 
V případě, že účastník kurz přeruší nebo nedokončí, nebude mu zaplacená částka vrácena. 

 
 
 
 

 
Datum:………………………                                             Podpis:……………………………………………… 
 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte paní Mgr. Martině Komárkové na personální 
oddělení osobně nebo zašlete poštou na adresu: Slovenská 545, 356 01 Sokolov.  
 



                                                                         
 
 
PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY 
1. Účastník je povinen se pravidelně zúčastňovat jednotlivých přednášek, povoleno je nejvýše 15% 

absence. V případě překročení tohoto limitu nebude připuštěn k závěrečné zkoušce a bude mu 
nabídnuta možnost zopakování celého kurzu v příštím období.     

2. V době přednášky nesmí být účastník kurzu pracující v Nemocnici Sokolov s.r.o. vypsán ve službě, kurz 
musí absolvovat v době svého volna.  

3. Praxi musí účastník kurzu vykonat vždy v rámci oddělení Nemocnice Sokolov s.r.o., jiná možnost nebude 
k závěrečným zkouškám uznána. 

4. Kurz bude ukončen písemným testem a následnou závěrečnou praktickou a ústní zkouškou před 
zkušební komisí. V případě, že účastník kurzu nesplní některou část zkoušky, může využít dvou 
náhradních termínů u každé z nich. Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání sanitář. 

5. Skutečnost, že účastník kurzu z řad zaměstnanců Nemocnice Sokolov s.r.o. tento kurz neukončí a nebude 
tak splňovat kvalifikační předpoklady, které ukládá zákon, může být důvodem k ukončení pracovního 
poměru. 

 
 
 

 
V případě dalších dotazů můžete kontaktovat: 
 
Mgr. Pavlína Tůmová, ředitelka ošetřovatelského úseku 
tel. 601 548 453, e-mail: pavlina.tumova@nemocnicesokolov.cz 
 
Mgr. Martina Komárková, personalista 
tel. 739 797 210, e-mail: martina.komarkova@nemocnicesokolov.cz 

mailto:pavlina.tumova@nemocnicesokolov.cz

