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       Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
 

Není možné přijmout žáka, u kterého se vyskytují: 

✓ Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského 

zákona. 

 

✓ 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. 

 

✓ Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo 

kontakt s alergizujícími látkami.  

 

✓ 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. 

 

✓ Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.  

 

✓ Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

 

✓ 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. 

 

✓ 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. 

 

✓ 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. 

 

✓ 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. 

 

Viz též ŠVP, Příloha č. 1 - Podmínky přijetí ke vzdělávání 

 

V Kladrubech nad Labem dne 10.1.2021 

MVDr. František Horák v. r. 

ředitel školy 

 


