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Zdravotní způsobilost všech oborů školy podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání 

18-20-M/01 Informační technologie 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke vzdělávání 

Kategorizace 

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 

 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke vzdělávání 

Kategorizace 

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. 

9. Přecitlivělost na 

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

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. 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke vzdělávání 

Kategorizace 

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. 

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. 
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26-51-H/01 Elektrikář (obě zaměření) 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke vzdělávání 

Kategorizace 

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. 

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. 

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. 

 

Pozn.: § 67 odst. 2 školského zákona, věta druhá zvýrazněna:  

§ 67 (2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti 

z vyučování některého předmětu; žáka uvedeného v § 16 odst. 9 může také uvolnit z provádění určitých činností, 

popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z 

předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní 

žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí 

školního roku nebo na školní rok. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 

 

Vydáno jako pomůcka pro ošetřujícího lékaře, jenž rozhoduje o zdravotní způsobilosti 

uchazeče o studium na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781. 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 19. září 2022 

 

 

        Mgr. Michael Tesař 

        Ředitel školy 
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