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V Olomouci 24. 2. 2017                                           Zpracovala: Mgr. Marie Kohutová, DiS., vedoucí 
OLV 

Fakultní nemocnice Olomouc získala ke dni 1. 7. 2012 akreditaci k realizaci praktické 
části specializačního vzdělávacího oboru Výživa dětí, praktická část OM2, OM4 a OM5. 
Následující informace jsou určeny pro nutriční terapeuty, kteří mají zájem v rámci 
specializačního vzdělávání v oboru Výživa dětí o absolvování odborné praxe pod vedením 
školitele na našem akreditovaném pracovišti. 

 

1. Žadatel si nejprve zajistí termín praxe emailem nebo telefonicky u garanta - vedoucí 
Oddělení léčebné výživy FNOL. 

Kontakt:  Mgr. Marie Kohutová, DiS. 
marie.kohutova@fnol.cz, tel: 588 444 341, 724 255 329 

2. Následně si žadatel vyplní formulář „Přihláška na odbornou stáž“ a doručí jej osobně, 
e-mailem nebo poštou na Personální úsek FNOL - Mgr. Martina Reitingerová, 
martina.reitingerova@fnol.cz, tel.: 588 443 137. Formulář je k dispozici na: 
http://www.fnol.cz/odborne-staze.asp 
 

3. Na základě vyplněné přihlášky připraví referentka vzdělávání písemné schválení 
stáže, které obdrží i vedení příslušného pracoviště FNOL. 

4. Poplatky za uskutečnění praktické části specializačního vzdělávání se řídí platným 
ceníkem FNOL a v současné době činí: 540,- Kč / 1 pracovní den. Stáž se hradí 
bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli nebo 
stážistovi (v případě, pokud si stáž hradí sám). 

 

V den zahájení odborné praxe se nutriční terapeut dostaví v 7,00 hod. k vedoucí Oddělení 
léčebné výživy (budova WD 1, vchod naproti budovy ředitelství, 1.patro a přes jídelnu), která 
jej přidělí příslušnému školiteli. Jmenovku obdrží po dobu stáže od FNOL. 
 

Nutno mít s sebou: 
 logbook  
 studijní průkaz 
 zdravotní průkaz 
 bílý pracovní oděv (případně bílou nebo modrou mikinu či svetr) 
 bílou zdravotnickou ochrannou pracovní obuv 
 psací potřeby, poznámkový blok 
 kalkulačku 

 

Parkování: 
Při použití vlastního vozidla doporučujeme parkovat mimo areál FNOL z důvodu omezené 
kapacity parkovacích míst. Při vjezdu do areálu je parkování zpoplatněno následovně: 
prvních 30 minut zdarma, každá další započatá hodina 10,- Kč. 
 

Ubytování: 
V případě zájmu o ubytovnu v areálu FNOL poslat s dostatečným předstihem vyplněnou 
přihlášku emailem na Oddělení ekonomických činností: jana.lyskova@fnol (řádně uvést 
termín ubytování od - do, počet noclehů, fakturační údaje). Cena ubytování: 300,- Kč / 1 noc / 
1 osobu. 
 

Stravování:  
Možnost zakoupení obědů v zaměstnanecké jídelně v den zahájení praxe do 8,00 hod. Cena 
oběda: 37,50 Kč + vratná záloha na čipovou kartu 200,- Kč. 
K dispozici je kantýna jako součást zaměstnanecké jídelny. 


