
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE 
VZDĚLÁVÁNÍ NEBO V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ 

dle vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl. MZ č. 79/2013 Sb., včetně „žádosti“ 

 

1. Účel vydání posudku: lékařská prohlídka, posouzení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti žáka 
/ studenta ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání 
 

2. Druh prohlídky* uchazeče o 
vzdělávání 

při změně 
zdravotního stavu 

před zařazením do 
praktického vyučování/přípravy 
 

periodická 

3. Identifikační údaje školy IČ: 60729937 

název školy (dle zřizovací listiny):  Střední odborné učiliště tradičních řemesel a VOŠ, s.r.o. 
sídlo (adresa) školy:                          Střední 552/59 
                                                             602 00 Brno 

4. Identifikační údaje zřizovatele školy  

Soukromý subjekt 

5. Identifikační údaje žáka Kód a název oboru vzdělávání:  
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 
                                                      datum narození: 
                                                       PSČ: 
 
 

jméno, příjmení: 
adresa trvalého pobytu: 
údaje o podmínkách výuky 
a praktického vyučování: Podmínky výuky 

se řídí platným ŠVP pro příslušný obor vzdělávání 

Zdravotní omezení pro obor je dle přílohy č. 2 
NV 211/2010 Sb. 

6. Posudkový závěr posuzovaný žák / student: 

 
 
je zdravotně                            je zdravotně způsobilý s omezením*                            je zdravotně nezpůsobilý * 
způsobilý*                      
 
 

7. Datum vydání lékařského posudku: 

8. Poskytovatel, který vydal lékařský posudek                IČ: 
název:  
adresa sídla/místa podnikání:                                                                                        razítko 
                                                                                                                                        poskytovatele 
  ………………………………………….                                               …………………………………………. 
 jméno a příjmení posuzujícího lékaře                                                               podpis posuzujícího lékaře 

 

9. Poučení: Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotnických službách, návrh na jeho přezkoumání. Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku 
vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného 
předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá 
odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, 
zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 
10. Prokazatelné předání lékařského posudku: 
 
Převzal dne:                                                                                                          …………………………………………..        
                                                                                                                                                            podpis posuzovaného žáka / studenta 

∗ nehodící se škrtněte. 

 



Střední odborné učiliště  tradičních řemesel a VOŠ, s.r.o. 

Střední 552/59 

602 00 Brno 

           

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 

 

3      Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci 

pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

5  Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v 

případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 
8a  Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, 

pokud  nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce 
prašném prostředí, 

 
9a  Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

 
19 Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové 

stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo 
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 
67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 
20 Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 

67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 


