
 
 Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

( dle §59, 60a, odst.3  Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění ) 
 

Druh prohlídky:  uchazeč o vzdělávání 
 
Uchazeč:  Jméno:       Příjmení: 
 
   Datum narození:     Bydliště: 
 
Identifikační údaje zřizovatele školy:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18  Ostrava 
     IČ: 70890692 
Identifikační údaje školy:  Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 
  Dvořákovy sady 176/2 
  746 01  Opava 
  IČ: 00601152 
 
Kód a název oboru vzdělávání:  53-41-M/03 Praktická sestra 
    53-41-H /01 Ošetřovatel 
      
 
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání v platném znění (viz příloha č. 2  NV) 

 
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.  
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.  
7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud  
a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.  
8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud  
a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.  
9. Přecitlivělost na 
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.  
11. 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.  
16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.  
21. 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. 
23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.  
 
 
 
V ……………………………………………… dne …………………………………….                               …………………………………………………………… 
                                                                                           Podpis zákonného zástupce / zletilého uchazeče 
 
 
 
 
Potvrzuji tímto, že výše uvedený uchazeč je způsobilý ke studiu oboru Praktická sestra/Ošetřovatel. 
 
 
 
V Opavě ……………………………..dne ……………………………    ………………………………………………………………….. 
         Razítko a podpis posuzujícího lékaře 
              
              
      



              
              
       


