
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TACHOV, SVĚTCE 1  

 

 

Zdravotní způsobilost oborů vzdělání: 

NV č. 211/2010 Sb., příloha č. 2, v platném znění. 

 

I. Obory vzdělání s výučním listem. 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik : 

- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 

páteře. 

- Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 

- Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

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

kontakt s alergizujícími látkami. 

- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy – týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

 

23-56-H/01 Obráběč kovů: 

- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 

páteře. 

- Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 

- Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

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

kontakt s alergizujícími látkami. 

- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy – týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

- Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 

vibrací. 

- Přecitlivělost na alergizující látky používané v praktickém vyučování. 

 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud: 

- Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 

- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy – týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

- Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činnosti vyžadující prostorové vidění. 

 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje: 

- Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 

- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy – týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

- Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činnosti vyžadující prostorové vidění. 



 

 

36-56-H/01 Truhlář: 

- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 

páteře. 

- Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 

- Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 

vibrací. 

- Přecitlivělost na alergizující látky používané v praktickém vyučování. 

- 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. 

- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy – týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

- Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činnosti vyžadující prostorové vidění. 

- Závažné poruchy sluchu v případě činnosti v riziku hluku. 

 

36-67-H/01 Zedník: 

- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 

páteře. 

- Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

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

kontakt s alergizujícími látkami. 

- Přecitlivělost na alergizující látky používané v praktickém vyučování. 

- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy – týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 

- Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činnosti vyžadující prostorové vidění. 

- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy 

hrubé i jemné motoriky). 

- Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci 

s břemeny. 

- Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž. 

 

 

Rozhodující pro rozhodnutí školy o přijetí žáka do oboru vzdělání,  je vyjádření lékaře na přihlášce 

ke vzdělávání. 

Pokud se zdravotní situace žáka změní v průběhu vzdělávání, zákonný zástupce informuje školu 

a situace se řeší podle nových skutečností. 

Při praktickém vyučování jsou dodržovány všechny předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. 

Žáci jsou vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami. 

V odůvodněných případech jsou dodržovány bezpečnostní přestávky v práci. 

Žáci v oboru truhlář absolvují povinnou audio prohlídku. 

 

 

 

V Tachově, Světcích 1. 9. 2021 


