
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
dle vládního nařízení č. 211 z roku 2010 

 

 

 

*Bez nároků na zdravotní stav uchazeče. Není nutné dokládat zdravotní způsobilost ke studiu.  

 

Název oboru RVP a ŠVP    kód oboru 

Kategorie stanovených nároků na 
zdravotní stav uchazeče 

Autotronik ŠVP 
39-41-L/01 3 7a 9a           

Automechanik ŠVP                                                                                  
(Mechanik opravář motorových vozidel RVP) 23-68-H/01 1 3 7a 9a        

Autoelektrikář ŠVP 
26-57-H/01 3 9a 27           

Elektromechanik pro dopravní prostředky ŠVP                                    
(Elektromechanik pro zařízení a přístroje RVP) 26-52-H/01 3 19 22           

Elektrikář ŠVP 
26-51-H/01 3 19 22           

Karosář ŠVP 
23-55-H/02 1 4 5 7a 9a 19 21 27 

Autolakýrník ŠVP 
23-61-H/01 4 5 7a 8a 9a 10     

Provozní zámečník ŠVP                                                                                          
(Strojní mechanik RVP) 23-51-H/01 1 3 7a 19         

Aranžér ŠVP 
66-52-H/01 4 22             

IT - Aplikace, grafika a webdesign ŠVP                                                                                               
(Informační technologie RVP) 18-20-M/01 28*               

Logistika v dopravě                                                                                                                
(Provoz a ekonomika dopravy RVP) 37-41-M/01 27               

Ekonomika městské dopravy ŠVP                                                           
(Provoz a ekonomika dopravy RVP) 37-41-M/01 27               

Informační a zabezpečovací systémy ŠVP  
(Mechnik elektrotechnik RVP) 26-41-L/01 3 22             

Podnikání 
64-41-L/51 28*               

Propagace ŠVP 
66-42-L/51 9a               

Provozní technika RVP                                     
(Provoz dopravních zařízení ŠVP) 

23-43-L/51 
28*            



 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže rozhodné pro účely stanovení podmínek zdravotní 

způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
 
 
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. 
Automechanik, Karosář, Provozní zámečník 

 
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. 
Autotronik, Automechanik, Autoelektrikář, Elektromechanik, Elektrikář, Provozní zámečník, Informační 
a zabezpečovací systémy 
 
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. 
Karosář, Autolakýrník, Aranžér 
 
5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v 
případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 
Karosář, Autolakýrník 
 
7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud 
a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 
Automechanik, Karosář 
 
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, 
Autolakýrník 
 
9. Přecitlivělost na 
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování, 
Autotronik, Automechanik, Autoelektrikář, Karosář, Autolakýrník 
 
10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 
Autolakýrník 
 
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. 
Karosář, Provozní zámečník 
 
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. 
Karosář 
 
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. 
Elektromechanik, Elektrikář, Aranžér 
 
27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, 
na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle 
§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 
AutoelektrikářU, KAR, LOG, EMD 
 



28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 
Informační technologie, Provoz dopravních zařízení, Podnikání 


