
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: 25379569 

AHOL -Střední odborná škola, s.r.o. 
 

náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 
703 00 Ostrava Vítkovice  

název školy (dle zřizovací listiny):              

                               

sídlo (adresa) školy:  
 

 

 

4. Identifikační údaje zřizovatele školy   

Soukromý subjekt 

5. Identifikační údaje žáka / studenta  kód a název oboru vzdělávání:  

75-41-M/01 Sociální, správní a pečovatelská činnost  

                                      

                                    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 způsobilý s omezením*             je zdravotně nezpůsobilý*         

s  

 

je zdravotně 

způsobilý*                

7. Datum vydání lékařského posudku:    

8. Poskytovatel, který vydal lékařský posudek               IČ:  

 název:   razítko  

 adresa sídla/místa podnikání:  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.  

 

 



AHOL Střední odborná škola, s. r. o. 

Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 

703 00 Ostrava-Vítkovice 

  

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

 

Kategorizace – dle přílohy č. 2 

 

 

75-41-M/01 Sociální, správní a pečovatelská činnost    
 

RIZIKOVÉ FAKTORY:   

           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.    

  

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 Sociální, správní a pečovatelská činnost nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící:    

 -  závažnou duševní nemocí a poruchami chování.    

 


