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Projekt Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání 
Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907 

Předmětem projektu je podpora vzdělávání v dětských nástavbových oborech a zajištění dostatečného počtu 

dětských specialistů v České republice. Hlavním cílem je zlepšení pokrytí vysoce specializované péče o dětské pacienty 

a časové dostupnosti návštěv ke specializovaným dětským odborníkům včetně plánované operativy. Realizátorem 

projektu a příjemcem dotace je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále IPVZ). 

Kdo může být z projektu podpořen? 

Cílovou skupinou pro tento projekt jsou lékaři/účastníci zapsání v níže uvedených oborech od 18. 8. 2018 a dále. 

1. Neonatologie 

2. Dětská endokrinologie a diabetologie 

3. Dětská onkologie a hematologie 

4. Dětská urologie  

5. Dětská dermatovenerologie 

6. Dětská gastroenterologie a hepatologie 

7. Dětská kardiologie 

8. Dětská nefrologie 

9. Dětská otorinolaryngologie 

10. Dětská pneumologie 

11. Dětská revmatologie 

12. Gynekologie dětí a dospívajících (dětská 

gynekologie) 

Možnosti podpory pro účastníky dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání 

Účastníkům dětských nástavbových oborů specializačního vzdělávání lze hradit výdaje spojené se zapojením 

do projektu: 

➢ příspěvek na mzdu za dobu účasti na vzdělávacích aktivitách dle platného vzdělávacího programu, 

➢ cestovní náhrady – proplacení nákladů za ubytování a jízdné (pouze při účasti na kurzech), 

➢ úhrada účastnických poplatků za účast na povinných kurzech dle platného vzdělávacího programu,  

➢ úhrada poplatků za povinnou praxi na akreditovaném pracovišti dle platného vzdělávacího 

programu.  

Rozsah a výše podpory budou s každým účastníkem řešeny individuálně. 

Postup zapojení účastníků do projektu „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“ 

1. Účastník se obrátí se svým zájmem na odborného asistenta-koordinátora projektu.  

2. Z důvodu ošetření smluvních podmínek a financování z OPZ je nutné s IPVZ uzavřít: 

➢ účastnickou smlouvu s účastníkem/zájemcem, 

➢ smlouvu se zaměstnavatelem účastníka, aby byly ošetřené podmínky vstupu do projektu a 

finanční podpora účastníka (např. refundace mzdy, cestovní náhrady). 

3. Povinnou součástí vzdělávání je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinného 

dokumentu OPZ MPSV.  

Kontakt: odborný asistent-koordinátor projektu - Ing. Linda Wallenfelsová, wallenfelsova@ipvz.cz 
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