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Absolventský program FNOL 
pro nelékařské zdravotnické pracovníky-absolventy 

vybraných oborů pro rok 2023-2024 
 

 
 

Cíl projektu:  
 
Standardizovat nástup NLZP/absolventů vybraných oborů, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení 
profesního a odborného rozvoje v souladu s platnou legislativou a s potřebami FNOL. 
 

Garant projektu:  
ředitel FNOL, prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 
 

Vedoucí projektu:  
náměstkyně nelékařských oborů FNOL, Ing. Bc. Andrea Drobiličová 
personální náměstek FNOL, Mgr. Jaroslav Lhoťan 
vedoucí OVLZ FNOL, Mgr. Vladimíra Odehnalová 
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1. Nábor absolventů 
 
Nábor je realizován prostřednictvím prezentací projektu Absolventského programu pro NLZP na 
webových stránkách, sociálních sítích FNOL a dalšími aktuálně užívanými náborovými prostředky. 
Nábor do tohoto programu je určen pro budoucí absolventy níže uvedených oborů s předpokladem  
ukončení studia do 31. 12. 2023: 
 

➢ Praktická sestra 
➢ Všeobecná sestra  
➢ Dětská sestra 
➢ Porodní asistentka 
➢ Radiologický asistent  
➢ Ergoterapeut 

 
 
 

 

2. Výběr absolventů 
 

Uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které bude realizováno výběrovou komisí. Členové 
komise jsou vedoucí pracovníci daných odborností. V rámci společných pohovorů bude dán 
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uchazečům prostor, aby prezentovali své profesní preference i motivaci k práci ve vybraném oboru.  
 
Podmínky výběrového řízení – podkladové materiály: 
 
K zařazení mezi uchazeče je nutno dodat následující písemné materiály:   

- strukturovaný životopis; 
- motivační dopis s uvedením Vaší preference oboru / pracoviště FNOL; 
- přehled absolvovaných praxí; 
- podmínkou přihlášení se do výběrového řízení je trestní bezúhonnost uchazeče. 

 
Doporučená část písemných dokladů: 

- účast na stážích, zahraničních studijních pobytech; 
- účast na odborných soutěžích či na jiných akcích, kde jste působili například jako zdravotníci 

(kempy, tábory, sportovní soustředění); 
- doporučení odborníka z praxe výhodou.  

 

Termín výběrového řízení 
 
Výběrové řízení na základě doručených přihlášek bude uskutečněno v průběhu března 2023, všichni 
uchazeči budou včas informování e-mailem.  
Přihlášky do Absolventského programu NLZP doručené po termínu budou výběrovou komisí 
posuzovány individuálně a s ohledem na zdůvodnění pozdního přihlášení. 

 
Úspěšní i neúspěšní uchazeči budou informováni neprodleně o výsledku VŘ písemnou formou, 
s povinností obratem potvrdit závazně svůj zájem a nástup v termínu a v daném oboru.  

 
3. Nástup – zahájení pracovního poměru 

 
Pracovní pozice jsou obsazovány formou pracovně právního vztahu podle vnitřních norem FNOL.   
Pracovní poměr je uzavírán na dobu určitou, na jeden rok, což je standardem ve FNOL a následně 
bývá pracovní poměr prodloužen.  
Datum nástupu pro uchazeče preferujeme v rozmezí měsíců června až září 2023, v odůvodnitelných 
případech nejpozději do 31. 12. 2023. 
 
 

4. Úvodní vzdělávací a adaptační období  
 
Adaptační období je obvykle 3 až 6 měsíců od nástupu. Součástí adaptace je realizace 
několikadenního společného vzdělávacího programu, který je zaměřen na odborně rozvojová témata, 
která jsou pro absolventy společná napříč jednotlivými obory a jejich znalost je nutná pro efektivní práci 
NLZP v rámci FNOL.  
Profesní vzdělávání v rámci FNOL 
Součástí absolventského programu je účast NLZP vybraných oborů na seminářích, které jsou 
zaměřeny na rozšíření znalostí a vědomostí z oblasti ošetřovatelské péče. Prezentace témat má za cíl 
seznámení účastníků programu s pracovišti FNOL a jejich spektrem poskytované péče. 
 
Program je realizován 1x měsíčně formou přednášek a workshopů. Účast na tomto programu je pro 
absolventa povinná. 
 
 

5. Hodnocení 
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Absolvent je průběžně hodnocen svým školitelem a nadřízeným.   
Recipročně hodnotí NLZP/ absolvent průběh absolventského programu, pracovní podmínky, 
individuální přístup pracovníků kliniky k jeho osobě.  
 
 
Závěrečné informace: 
FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že 
poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním 
osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč 
má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. 
 
Přihlášky je možné zaslat nejpozději do 28. února 2023 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které 
naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce 
"Kariéra a vzdělávání" (http://kariera.fnol.cz/kariera/). V případě zaslání většího počtu příloh soubor 
zkomprimujte (ZIP). 
 
Těšíme se na spolupráci 
 
Vedení FNOL  
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