
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., vyhlašuje 

Stipendijní program pro akademický/školní rok 
2020/2021 

 
určený pro podporu: 

 
studentů 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech 

lékař, zubní lékař, farmaceut 
stipendium ve výši 10 000,00 Kč / měsíčně 

 
studentů 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo  

vyššího odborného prezenčního studia v oboru 
všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 

zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent, 
fyzioterapeut, ergoterapeut 

stipendium ve výši 10 000,00 Kč / měsíčně 
 

studentů 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo 
studentů 1. a vyššího magisterského navazujícího prezenčního studia v oborech 

psycholog, logoped  
(s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví) 

stipendium ve výši 10 000,00 Kč / měsíčně 
 

studentů 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru 
zdravotnický asistent (praktická sestra) 

stipendium ve výši 5 000,00 Kč / měsíčně 
a 

studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař, 
kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v oborech 

s dlouhodobým nedostatkem lékařů: stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník 
(tzn. 50 000,00 Kč) + 75 % roční částky stipendia za 5. ročník (tzn. 75 000,00 Kč) + stipendium 

ve výši 10 000,00 Kč / měsíc v akademickém roce 2020/2021, tedy celkem 225 000,00 Kč. 
 

Obory s dlouhodobým nedostatkem lékařů dle jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s.: 
 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.: 
Neurologické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Otorinolaryngologické oddělení, 

Rehabilitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Interní oddělení, Chirurgické oddělení, Dětské a 
dorostové oddělení 

 
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:  

Plicní oddělení, Onkologické oddělení, Klinika urologie a robotické chirurgie, Patologické oddělení, 
Neurologické oddělení, Kardiologická klinika, Nefrologicko-dialyzační oddělení, Psychiatrické oddělení, 

Klinika úrazové chirurgie, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Chirurgické oddělení 
 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.: 
Radiodiagnostické oddělení, Ortopedické oddělení, Chirurgické oddělení, Gynekologicko-porodnické 

oddělení, Neurologické oddělení 
 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.: 
Chirurgické oddělení, Neurologické oddělení, Psychiatrické oddělení, Dětské a dorostové oddělení, Plicní 

oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Interní oddělení, 
Otorinolaryngologické oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení 

 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.: 

Onkologické oddělení, Interní oddělení, Ortopedické oddělení, Hematologicko-transfuzní oddělení, 
Oddělení nukleární medicíny, Dětské a dorostové oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, 

Radiodiagnostické oddělení, Neurologické oddělení, Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
 

 
Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. 

 
Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 02. 11. 2020 na adresu: 

Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení lidských zdrojů, 
401 13 Ústí nad Labem (obálku označte „Stipendium“). 

 
Bližší informace lze získat v pracovních dnech u p. Bc. Moniky Andrlíkové, 

telefon: 477 117 950, mobil: 604 239 543, nebo e-mail: Monika.Andrlikova@kzcr.eu  
 

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: 
nf.kzcr.eu 
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