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Co je to Stipendijní program AGEL?

Je to motivační program pro studenty, kdy určitá společnost 
skupiny AGEL poskytuje vybranému studentovi finanční podporu 
v závěrečných ročnících studia. 

Student se pak po dokončení studia stává zaměstnancem této 
společnosti.



Proč se přihlásit do SPA?

1. Finanční podpora studenta,

2. garance uplatnění po ukončení studia,

3. široký výběr možností uplatnění (oddělení, ambulance, pracoviště),

4. možnost praxí a placených brigád během studia (poznání prostředí a 
kolektivu) – po 3. ročníku na pozici sanitář,

5. možnost přestupu v rámci zařízení skupiny AGEL .



Podporované obory

Typ školy Ročník Výše stipendia
Délka vyplácení 

v měsících
Délka závazku

VŠ – magisterské studium(všeobecné lékařství, zubní 
lékařství apod.).

5. 8.000,- Kč 12
3 roky

6. 10.000,- Kč 10

VŠ – magisterské studium(NLZP obory)
4. 6.000,- Kč 12

3 roky
5. 8.000,- Kč 10

VŠ – bakalářské studium(NLZP obory)
2. 5.000.- Kč 12

3 roky
3. 6.500,- Kč 10

VOŠZ (Dis.)
2. 4.500,- Kč 12

3 roky
3. 5.000,- Kč 10

SŠZ – maturitní obory
3. 3.500,- Kč 12

2 roky
4. 5.000,- Kč 10

SŠZ – nematuritní obory (obor Ošetřovatel)
3. 2.500,- Kč 10 2 roky



Jak se přihlásit do SPA?

1. Elektronicky na www.agel.cz vyplnit žádost o vstup do SPA

2. Kontaktovat personální oddělení konkrétního zdravotnického zařízení 
skupiny AGEL.

Termín pro přihlášení: nejpozději 31.12. daného školního roku

http://www.agel.cz/


Co bude následovat po přihlášení?

1. Proběhne pohovor ve zdravotnickém zařízení na základě kterého bude 
rozhodnuto o přijetí studenta do programu.

2. V případě přijetí studenta bude uzavřena smlouva o stipendiu.



Co je obsahem stipendijní smlouvy?

Podmínky poskytování stipendia a závazky smluvních stran

• Závazek studenta plnit průběžně studijní povinnosti,

• závazek studenta ukončit úspěšně studium na škole k danému termínu,

• závazek poskytovatele vyplácet stipendium pravidelně v určené výši, 

• ustanovení o budoucí pracovní smlouvě (termín nástupu, pozice, 
místo),

• povinnost setrvání v pracovním poměru,

• sankce při nedodržení smluvních podmínek.



Děkuji vám za pozornost!

Dotazy? 

email: denisa.zielonkova@vtn.agel.cz


