
 

Stanovisko ředitele školy k lékařským prohlídkám žáků v průběhu vzdělávání, 

dle vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

 
 Žáci jednotlivých učebních oborů Střední školy, Jablunkov, p. o. budou moci v průběhu vzdělávání 
vykonávat praxi na pracovištích s rizikovými faktory zařazenými do II. a vyšší kategorie pro zaměstnance.  
Podle školních vzdělávacích programů žáci nenaplňují časovou expozici působení těchto rizikových faktorů, 
a proto budou trvale zařazeni do I. kategorie ohrožení zdraví a nebudou muset lékařské prohlídky 
absolvovat. 

 Toto je platné taktéž pro smluvní pracoviště odborného výcviku, kde součástí smlouvy o konání 
odborného výcviku bude ujednání, že žáci nebudou naplňovat expozice vlivu rizikových faktorů II. a vyšší 
kategorie a tedy nebudou muset absolvovat lékařské prohlídky podle požadavků vyhlášky.  

 Podmínkou je, že žáci budou na všech pracovištích dodržovat stanovené používání osobních 
ochranných pomůcek a prostředků pro ochranu zdraví tak, jak je stanoveno pro zaměstnance. 

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě 

oborů vzdělávání č. 211/2010 Sb. 

Ošetřující lékař uchazeče o vzdělání posoudí, zda nemá výše uvedené zdravotní omezení pro zvolený obor 
vzdělávání a vydá závazný posudek o zdravotní způsobilosti. Výsledek tohoto vyšetření potvrdí na 
příslušném formuláři, tj. přihláška ke vzdělávání – studiu na střední škole. 

 

Kód a název oboru Zdravotní omezení uchazeče ke vzdělávání podle zvoleného oboru 

41-55-H/01 
Opravář 
zemědělských 
strojů 
 
 

„Opravář, řidič, 

montér a svářeč“ 

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu 
znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta 
druhá školského zákona. 
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou 
motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytně postupovat podle § 67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 
5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnost 
v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá 
školského zákona. 
7.a) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt 
s alergizujícími látkami. 
9. a) 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, 
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. 
21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a 
manipulaci s břemeny v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta 
druhá školského zákona. 
27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 
pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v 
případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.  
 
 
 



 

23-68-H/01 
Mechanik opravář 
motorových 
vozidel 
(obor 3 letý a 1,5 
letý) 
 
„Automechanik“ 

 

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu 
znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta 
druhá školského zákona. 
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou 
motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytně postupovat podle § 67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 
7.a)  Prognosticky  závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně 
alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže 
nebo kontakt s alergizujícími látkami. 
9. a) 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, 
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. 

23-45-M/01 
Dopravní 
prostředky 
 
„Doprava a 

logistika“ 

 

 

 
 
 
Lékařské potvrzení není požadováno. 

18-20-M/01 
Informační 
technologie 
 
„IT v průmyslu“ 

 
 
Lékařské potvrzení není požadováno. 

 

 

 

V Jablunkově dne 1. 9. 2022 

Ing. Roman Szotkowski, 
ředitel školy 


