
Nabídka stipendijních programu AGEL
2020/2021



Stipendijní program pro studenty 
SZŠ a VOŠ AGEL

Akademický rok 2020/2021

TYP ŠKOLY
ROČNÍ

K
VÝŠE STIPENDIA

DÉLKA VYPLÁCENÍ V 
MĚSÍCÍCH

DÉLKA 
ZÁVAZKU

VOŠZ (Dis.)
2. 3.500,-Kč 10

3 roky
3. 4.800,-Kč 10

SZŠ – maturitní 
obory

3. 1.000,- Kč 12
2 roky

4. 2.500,- Kč 10



Výhody stipendijního programu 

• Síť kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR (student si 
vybere, ve kterém   zařízení chce do stipendijního programu 
nastoupit s možností přestupu)

• Výhodné podmínky (cena i délka vyplácení)

• Jasně daná pravidla spolupráce

• Individuální přístup dle oboru a zájmu

• Garance uplatnění po ukončení studia

• Široké možnosti uplatnění (ambulance, oddělení, pracoviště)



Podmínky pro přijetí do 
stipendijního programu AGEL

Student si řádně plní veškeré své studijní povinnosti vyplývající ze
studijního řádu a to tak, že je povinen v termínech stanovených
studijním řádem vykonávat všechny zkoušky, zápočty nebo jiné
studijní povinnosti a studiu řádně ukončit úspěšným složením státní
zkoušky a nebo jiné závěrečné zkoušky v souladu se studijním řádem.

Uzavření dvoustranné smlouvy o poskytování stipendia a uzavření
budoucí pracovní smlouvy.



Seznam otevřených pozic pro 
stipendijní program v roce 2020/2021

PRO OBOR PRAKTICKÁ SESTRA (SZŠ), OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA 
(VOŠ) A OBOR LABORATORNÍ ASISTENT :
• Nemocnice AGEL Bruntál
• Nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice
• Nemocnice AGEL Nový Jičín
• Nemocnice AGEL Jeseník
• Nemocnice AGEL Třinec‐Podlesí
• Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí
• Nemocnice AGEL Český Těšín 
• Laboratoře Nový Jičín, s možností působení i přímo v Ostravě v 

prostorách Vítkovické nemocnice

Celý seznam nemocničních zařízení a otevřených pozic najdete ZDE

https://www.agel.cz/kariera/studenti-a-absolventi/stipendijni-program/ke-stazeni/zz-agel.pdf


Přihlašování do stipendijního programu 
pro akademický rok 2020/2021

• Přihlásit se na www.agel.cz, - vyplnit žádost o vstup do SPA.
Následně Vás bude kontaktovat personální oddělení AGEL a.s., kdy
si upřesníte obor a zařízení, o které máte zájem

• Kontaktovat přímo personální oddělení vybraného zdravotnického
zařízení a domluvit se na vyplnění žádosti, oddělení, která jsou v
rámci programu nabízena a předložit potřebné dokumenty dle
oboru a studia

• Přímé kontaktování zástupce SZŠ a VOŠ AGEL

Kontakty: studenti@agel.cz, tel: 582 315 926 

info@szs.agel.cz, tel: 720 967 901

https://www.agel.cz/kariera/studenti-a-absolventi/stipendijni-program.html
mailto:studenti@agel.cz
mailto:info@szs.agel.cz



