
Obor vzdělání:   

53-41-H/01 Ošetřovatel   

tříleté denní a tříleté večerní studium    

 

RIZIKOVÉ FAKTORY VE ŠKOLE:  

           Základní pracovní poloha vstoje s možností střídaní pracovní polohy vsedě s 

pochůzkovou činností, bez výskytu podmíněně nepřijatelných pracovních poloh.  

Jedná se o práci bez nároku na fyzickou zátěž.   

           Žáci nejsou ohroženi žádným rizikovým faktorem (prach, chemické látky, hluk, 

vibrace, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, 

zraková zátěž, biologické činitele, neionizační záření).  

Zařazení do kategorie 1.   

 

RIZIKOVÉ FAKTORY NA PRAXI:  

           Žáci jsou ohroženi rizikovými faktory:  

 Chemické látky (R42, R43)   

 Fyzická zátěž  

 Pracovní poloha  

 Biologičtí činitelé  

Zařazení do kategorie 2.   

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST:  

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou stanovena onemocnění a zdravotní obtíže, které 

vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost uchazeče. K přihlášce ke studiu je proto nutné 

doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.  

Při výběru studijního oboru Ošetřovatel nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící:   

- prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

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

zákona (žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa)  

 - prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta 

druhá školského zákona   

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo 

kontakt s alergizujícími látkami   



- 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 

 - přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování   

- prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v 

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

 - prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity   

- prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s 

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

 - závažné duševní nemoci a poruchy chování    


