
Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělání podle § 60 odst. 5 školského zákona (zákon č. 

561/2004 Sb.) 
 

Druh prohlídky:    uchazeč o vzdělávání 

 

Uchazeč:                 Jméno: ……………………...       Příjmení:………………………….. 

 

                                 Datum narození:……………       Bydliště (PSČ):…………………… 

 

Identifikační údaje zřizovatele školského zařízení: 

Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava 

  IČ: 70890692 

Identifikační údaje školského zařízení:   
Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice,  

příspěvková organizace                        

              IČ:47813571 

 

Název oboru vzdělávání: 41-52-E/01 Zahradnické práce 

Údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování: 4, 7a, 8a, 9a, 19 dle nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání v platném znění. 

  

 4. 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.  

7a. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a)při  

      praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění nebo kontakt s alergizujícími látkami.  

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  epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká  

      se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností ,  

      při které nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského 

      zákona. 

. 

 

Hodnocení zdravotních rizik a faktorů ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů 

pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce:  chemické látky, pracovní poloha, fyzická zátěž 

Žák pracuje v pracovních podmínkách, které jsou zařazeny u jednotlivých faktorů v kategorii 2 a 4 dle NV č. 

432/2003 Sb, v platném znění.  

faktor kategorie faktor kategorie 

chemické látky 1 fyzická zátěž 2 

vnucená pracovní poloha 1 zraková zátěž 1 

vibrace 1 hluk 2 

Neuvedené faktory pracovních podmínek jsou dle NV č. 432/2003 Sb. v kategorii 1. 

 

V ………………….dne …………………….                  …………………………………………… 
                                                                                                     Podpis zákonného zástupce/zletilého uchazeče 

 

Potvrzuji tímto, že výše uvedený uchazeč je způsobilý ke studiu oboru zahradnické práce, jakož i výkonu 

tohoto povolání. 

 

V …………………..dne…………….                               …………………………………………… 
                                                                                                              Razítko a podpis posuzujícího lékaře 


