Požadovaná zdravotní způsobilost pro studijní nebo učební obory
Požadavky zdravotní způsobilosti uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání popisuje příloha dokumentu Nařízení vlády
č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání.
K přihlášce je třeba i lékařský posudek
•
•
•
•

Pokud se hlásíte do oboru, pro který se zdravotní způsobilost vyžaduje, musíte navštívit lékaře. Lékařský
posudek zdravotního stavu ve vztahu k oboru se píše přímo do přihlášky ke studiu.
Základní vyšetření provede dětský lékař. Úkon však není hrazen ze zdravotního pojištění.
V případě přihlášky do dvou oborů, posudek musí zahrnovat předpoklady pro oba dva.
V případě přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení není třeba opětovná návštěva lékaře, ale stačí k přihlášce
přiložit ověřenou kopii posudku.

Kód oboru

Název oboru - název školního
vzdělávacího programu

Délka Zakončení
studia

Forma

Podmínky
zdravotní
způsobilosti

18-20-M/01

Informační technologie – počítačové
sítě, virtualizace a cloud computing

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – webdesign

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie –
management informačních systémů

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

18-20-M/01

Informační technologie – Internet věcí

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

82-41-M/11

Design interiéru - Design interiéru a
nábytku

4

Maturitní zkouškou

Denní

Bez požadavků

34-42-M/01

Obalová technika - Obalový a grafický
design

4

Maturitní zkouškou

Denní

9 b), 19

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik - Digitální
technika a mechatronika

4

Maturitní zkouškou

Denní

3, 22

33-56-H/01

Truhlář

3

Závěrečnou
zkouškou s
výučním listem

Denní

1, 3, 5, 8a, 9a,
19, 20, 22

23-51-H/01

Strojní mechanik - Zámečník

3

Závěrečnou
zkouškou s
výučním listem

Denní

1, 3, 7a, 19

26-51-H/01

Elektrikář- Elektrikář inteligentních
elektroinstalací

3

Závěrečnou
zkouškou s
výučním listem

Denní

3, 22

Podmínky zdravotní způsobilosti (vysvětlení):
1

prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře

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

7a)

prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při
praktickém vyučování nelze vyloučit znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami

8a)

prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocněné 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

9b)

Přecitlivělost na látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá
školského zákona

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

22

Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky
na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst.
2 věta druhá školského zákona

