
Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

Čtyřleté studijní obory s maturitou 

Obor vzdělání:  26–41-M/01 Elektrotechnika 

Školní vzdělávací program: Elektrotechnika – mechatronika 

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný 

pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
26-41-M/01 Elektrotechnika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů 
b) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
c) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění 

 (Viz dle bodu 3, 9a, 22 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání:  23–45-L/01  Mechanik seřizovač 

Školní vzdělávací program:  Mechanik seřizovač - mechatronik 

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný 

pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů 
c) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami 
d) 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. 

 (Viz dle bodu 1, 3, 7a, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 23–62-L/01  Optik 

Školní vzdělávací program: Optik (brýlový a přístrojový) 

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu Olomouckého kraje, vhodný 

pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-62-L/01 Optik dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů. 

 (Viz dle bodu 1, 3 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 23–45-M/01  Dopravní prostředky 

Školní vzdělávací program: Dopravní prostředky – diagnostika a servis 

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-45-M/01 Dopravní prostředky dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:   

a) Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 

 (Viz dle bodu 28 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 37–41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy 

Školní vzdělávací program: Provoz a ekonomika dopravy – management dopravy 

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon 
povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. 

 (Viz dle bodu 27 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

Tříleté strojní a optické učební obory s výučním listem 

Obor vzdělání: 23–62-H/01  Jemný mechanik 

Školní vzdělávací program: Jemný mechanik – optik 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-62-H/01 Optik dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů 
c) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 

vibrací 
d) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
e) 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 

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

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění 

 (Viz dle bodu 1, 3, 5, 9a, 19 a 22 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 
 

Obor vzdělání: 23–68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 

Školní vzdělávací program: 

Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik 

Tříletý obor vzdělání vhodný pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů. 
c) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
d) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
e) 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. 

 (Viz dle bodu 1, 3, 7a, 9a, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 23–51-H/01  Strojní mechanik 

Školní vzdělávací program: Strojní mechanik – zámečník 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-51-H/01 Strojní mechanik dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů 
c) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami 
d) 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. 

 (Viz dle bodu 1, 3, 7a, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání:  23–56-H/01  Obráběč kovů 

Školní vzdělávací program: Obráběč kovů 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje, vhodný pro chlapce i dívky 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-56-H/01 Obráběč kovů dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

e) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

f) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů 
g) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 

vibrací 
h) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami 
i) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
j) 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 

 (Viz dle bodu 1, 3, 5, 7a, 9a, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

Tříleté stavební učební obory s výučním listem 

Obor vzdělání:  36–52-H/01  Instalatér 

Školní vzdělávací program:  Instalatér 

Tříletý obor vzdělání 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
36-52-H/01 Instalatér dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
b) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

(Viz dle bodu 7a a 9a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 23–55-H/01  Klempíř 

Školní vzdělávací program: Klempíř  

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-55-H/01 Klempíř dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy 
hrubé i jemné motoriky). 

c) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 
vibrací. 

d) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
e) Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž. 
f) 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. 

g) Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci 
s břemeny. 

 (Viz dle bodu 1, 4, 5, 7a, 11, 19, 21 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání:  36-64-H/01  Tesař 

Školní vzdělávací program: Tesař 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
36-64-H/01 Tesař dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy 
hrubé i jemné motoriky). 

c) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 
vibrací. 

d) Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž. 
e) 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. 

f) Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci 

s břemeny v případě. 
g) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě. 

 (Viz dle bodu 1, 4, 5, 11, 19, 21, 22 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání:  39-41-H/01  Malíř a lakýrník 

Školní vzdělávací program: Malíř a lakýrník 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
39-41-H/01 Malíř a lakýrník dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy 
hrubé i jemné motoriky). 

b) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
c) 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. 

d) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
e) Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 
f) 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. 
 

 (Viz dle bodu 4, 7a, 8a, 9a, 10, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání:  36-67-H/01  Zedník 

Školní vzdělávací program: Zedník  

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
36-67-H/01 Zedník dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy 
hrubé i jemné motoriky). 

c) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
d) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
e) Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž. 
f) 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. 

g) Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci 

s břemeny v případě. 
h) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě. 
 

 (Viz dle bodu 1, 4, 7a, 9a, 11, 19, 21, 22 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář  

Školní vzdělávací program: Truhlář /Stavební truhlář/ 

Tříletý obor vzdělání podporovaný učňovskými stipendii z rozpočtu 

Olomouckého kraje 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
33-56-H/01 Truhlář dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů. 
c) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 

vibrací. 
d) 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. 

e) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
f) 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. 

g) Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku. 
h) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. 

 (Viz dle bodu 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 36-66-H/01  Montér suchých staveb a dřevostaveb 

Školní vzdělávací program:  

Montér suchých staveb a dřevostaveb – sádrokartony/dřevostavby  

Tříletý obor vzdělání 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
36-66-H/01 Montér suchých staveb a dřevostaveb dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
b) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

 (Viz dle bodu 7a a 9a přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Nástavbové studium 

Obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika 

Školní vzdělávací program: Provozní technika 

Dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů 

zaměřených na strojírenství. 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
23-43-L/51 Provozní technika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:   

a) Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 

 (Viz dle bodu 28 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost konkrétního uchazeče na obor vzdělávání určuje dle platné legislativy vždy 
proto příslušný praktický lékař. 

Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz 

Školní vzdělávací program: Stavební provoz 

Dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů 

zaměřených na stavebnictví. 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
36-44-L/51 Stavební provoz dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:   

a) Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.  

 (Viz dle bodu 28 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 
 
 
 
 



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

Tříleté učební obory pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ 

z nižšího než 9. ročníku 

Obor vzdělání: 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 

Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské práce 

Tříletý učební obor vzdělání 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy 
hrubé i jemné motoriky). 

b) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
c) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
d) 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. 

 (Viz dle bodu 4, 7a, 9a, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 

 

  



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 

 

Obor vzdělání: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Školní vzdělávací program: Stravovací a ubytovací služby 

Tříletý učební obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami. 

b) 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. 

c) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
d) 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. 

e) Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

 (Viz dle bodu 7c, 8a, 9a, 19, 26 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdravotní požadavky na uchazeče 
oboru: 

 
 

Obor vzdělání: 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

Školní vzdělávací program: Truhlářské práce 

Tříletý učební obor vzdělání 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru 
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou:  

a) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře. 

b) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů. 
c) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, 

pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 
d) 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. 

e) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
f) 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. 

 (Viz dle bodu 1, 3, 7a, 8a, 9a, 19 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon uchazeče o zvolený obor 
vzdělávání je pouze orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního 
zdravotního stavu.  

Zdravotní způsobilost u konkrétního uchazeče na obor vzdělávání potvrdí dle platné legislativy vždy 
příslušný praktický lékař. 
 


