Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 95/2004 Sb. (obor
pedopsychiatrie)
Odborná stáž dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta
1) Specializační stáž lékařů (studenti VŠ) v rámci absolvování odborné praxe
Místo konání: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Datum konání: dle dohody
Odborný garant: MUDr. Iva Hodková
Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně DPN, cena dle platného ceníku
Ubytování: v ubytovacím zařízení DPN dle platného ceníku – 130,--Kč/noc
Účastnický poplatek: dle platného ceníku – 75,--Kč/1 den
Bezúplatná stáž pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelkou DPN
2) Specializační stáž lékařů v rámci absolvování povinné odborné praxe pro získání
kvalifikační atestace
Místo konání: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Datum konání: dle dohody
Odborný garant: MUDr. Iva Hodková
Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně DPN, cena dle platného ceníku
Ubytování: v ubytovacím zařízení DPN dle platného ceníku – 130,--Kč/noc
Účastnický poplatek: dle platného ceníku – 255,--Kč/1 den
Bezúplatná stáž pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelkou DPN
Postup zajištění odborné stáže:
1. Zájemce o odbornou stáž si vyplní žádost (formulář na www.dpnoparany.cz) nejpozději
1 měsíc před plánovanou stáží s upřesněním, zda stáž bude vykonávat jako zaměstnanec
jiného poskytovatele zdravotních služeb/student školy nebo jako fyzická osoba.
2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy (v
případě, že je vyslán poskytovatelem zdravotních služeb nebo školy) nebo návrh dohody
o zajištění odborné stáže (fyzická osoba)
3. Vysílající poskytovatel zdravotních služeb nebo stážista/ka má platně uzavřenu
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozovatelem poskytovatele zdravotních služeb, a že se toto pojištění vztahuje po
dobu odborné praxe. Vysílající poskytovatel zdravotních služeb nebo stážista/ka se
zavazují uhradit škodu, kterou na vrub DPN Opařany při poskytování zdravotní péče
způsobí.
4. Faktura je zaslána žadateli po podepsání smlouvy (dohody) obou stran.
5. Doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu náměstkyni pro
personalistiku a kvalitu.
6. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví k náměstkyni pro personalistiku a
kvalitu ke vstupním náležitostem, poté ke garantovi vzdělávání, který mu určí program
vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele,
ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní
instruktáž BOZP a PO.
7. Stážista se po celou dobu pobytu v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany identifikuje
kartou, která je mu vydána v den nástupu.

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 96/2004 Sb.
Odborná stáž dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních)
1) Odborná stáž ZPBD (studenti VŠ) v rámci absolvování odborné praxe
Místo konání: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Datum konání: dle dohody
Odborný garant: Bc. Martina Kratochvílová
Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně DPN, cena dle platného ceníku
Ubytování: v ubytovacím zařízení DPN dle platného ceníku – 130,--Kč/noc
Účastnický poplatek: dle platného ceníku – 75,--Kč/1 den
Bezúplatná stáž pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelkou DPN
2) Odborná stáž ZPBD v rámci absolvování odborné praxe
Místo konání: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Datum konání: dle dohody
Odborný garant: Bc. Martina Kratochvílová
Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně DPN, cena dle platného ceníku
Ubytování: v ubytovacím zařízení DPN dle platného ceníku – 130,--Kč/noc
Účastnický poplatek: dle platného ceníku – 255,--Kč/1 den
Bezúplatná stáž pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelkou DPN
Postup zajištění odborné stáže:
1. Zájemce o odbornou stáž si vyplní žádost (formulář na www.dpnoparany.cz) nejpozději
1 měsíc před plánovanou stáží s upřesněním, zda stáž bude vykonávat jako zaměstnanec
jiného poskytovatele zdravotních služeb/student školy nebo jako fyzická osoba.
2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy (v
případě, že je vyslán poskytovatelem zdravotních služeb nebo školy) nebo návrh dohody o
zajištění odborné stáže (fyzická osoba)
3. Vysílající poskytovatel zdravotních služeb/škola nebo stážista/ka má platně uzavřenu
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozovatelem poskytovatele zdravotních služeb, a že se toto pojištění vztahuje po dobu
odborné praxe. Vysílající poskytovatel zdravotních služeb/škola nebo stážista/ka se
zavazují uhradit škodu, kterou na vrub DPN Opařany při poskytování zdravotní péče
způsobí.
4. Faktura je zaslána žadateli po podepsání smlouvy (dohody) obou stran.
5. Doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu náměstkyni pro
personalistiku a kvalitu.
6. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví k náměstkyni pro personalistiku a
kvalitu ke vstupním náležitostem, poté ke garantovi vzdělávání, který mu určí program
vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele,
ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní
instruktáž BOZP a PO.
7. Stážista se po celou dobu pobytu v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany identifikuje
kartou, která je mu vydána v den nástupu.

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 96/2004 Sb.
Odborná stáž dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních)
1) Odborná stáž JOP (studenti VŠ) v rámci absolvování odborné praxe
Místo konání: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Datum konání: dle dohody
Odborný garant: dle oboru
Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně DPN, cena dle platného ceníku
Ubytování: v ubytovacím zařízení DPN dle platného ceníku – 130,--Kč/noc
Účastnický poplatek: dle platného ceníku – 75,--Kč/1 den
Bezúplatná stáž pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelkou DPN
2) Odborná stáž JOP v rámci absolvování odborné praxe
Místo konání: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Datum konání: dle dohody
Odborný garant: dle oboru
Stravování: možnost zakoupení oběda v jídelně DPN, cena dle platného ceníku
Ubytování: v ubytovacím zařízení DPN dle platného ceníku – 130,--Kč/noc
Účastnický poplatek: dle platného ceníku – 255,--Kč/1 den
Bezúplatná stáž pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelkou DPN
Postup zajištění odborné stáže:
1. Zájemce o odbornou stáž si vyplní žádost (formulář na www.dpnoparany.cz) nejpozději
1 měsíc před plánovanou stáží s upřesněním, zda stáž bude vykonávat jako zaměstnanec
jiného poskytovatele zdravotních služeb/student školy nebo jako fyzická osoba.
2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy (v
případě, že je vyslán poskytovatelem zdravotních služeb nebo školy) nebo návrh dohody o
zajištění odborné stáže (fyzická osoba)
3. Vysílající poskytovatel zdravotních služeb nebo stážista/ka má platně uzavřenu pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené
provozovatelem poskytovatele zdravotních služeb, a že se toto pojištění vztahuje po dobu
odborné praxe. Vysílající poskytovatel zdravotních služeb nebo stážista/ka se zavazují
uhradit škodu, kterou na vrub DPN Opařany při poskytování zdravotní péče způsobí.
4. Faktura je zaslána žadateli po podepsání smlouvy (dohody) obou stran.
5. Doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu náměstkyni pro
personalistiku a kvalitu.
6. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví k náměstkyni pro personalistiku a
kvalitu ke vstupním náležitostem, poté ke garantovi vzdělávání, který mu určí program
vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele,
ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní
instruktáž BOZP a PO.
7. Stážista se po celou dobu pobytu v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany identifikuje
kartou, která je mu vydána v den nástupu.

