Zdravotní požadavky na uchazeče škol
Učební obory

1. Autoelektrikář
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového
systému omezující práce ve vynucených polohách a práce vyžadující
manuální zručnost, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy
po operacích páteře s následnou poruchou funkce, postižení dolních
končetin,

stavy

po

úrazech

a

kongenitálních

luxacích

kyčlí

s přetrvávajícími funkčními potížemi, varixy dolních končetin, postižení
horních končetin omezující funkce velkých a malých kloubů, omezení
manuální zručnosti, dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže,
vleklé dermatózy, ekzémy, přecitlivělost na chemická a mechanická
dráždidla, oleje, chronická, recidivující a alergická onemocnění dýchacích
orgánů, astma bronchiále s poruchou ventilačních funkcí, recidivující
nemoci

s nachlazení,

poruchy

imunity,

nemoci

srdce,

onemocnění

zažívacího ústrojí vyžadujícího dietní stravování a omezení fyzické
námahy, bez omezení uropoetického systému nebo stavů s výraznou
poruchou funkce ledvin, dále vadí nemoci nervové, záchvatové stavy,
kolapsové stavy provázené poruchami koordinace, poruchy psychické
a

neurózy

závažnějšího

charakteru,

poruchy

krvetvorby

a haemokoagulace, poruchy sluchu s ostrostí sluchovou pro šepot každého
ucha pod 3 m, chronické postižení statoakustického systému, poruchy
zraku, vyžaduje se zraková ostrost 5/10 a J.č 1 oboustranně s případnou
korekcí do ± 3D.

2. Automechanik
Zdravotně nezpůsobilí uchazeči jsou s poruchami nosného a pohybového
systému omezující práce ve vynucené poloze a práce vyžadující manuální
zručnost, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operacích
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páteře, postižení dolních končetin, stavy po úrazech a kongenitálních
luxacích
končetin,

kyčlí

s přetrvávajícími

postižení

horních

funkčními

končetin,

potížemi,

omezení

varixy

manuální

dolních

zručnosti,

chronická a alergická onemocnění kůže, vleklé dermatózy, ekzémy,
přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla, oleje, chronická,
recidivující a alergická onemocnění dýchacích orgánů, astma bronchiále,
poruchy imunity, nemoci srdce, onemocnění zažívacího ústrojí a omezení
fyzické námahy, nervové nemoci, záchvatové stavy, kolapsové stavy,
poruchy

psychické

a

neurózy

závažnějšího

charakteru,

poruchy

krvetvorby, vážné poruch sluchu a zraku.

3. Autoklempíř
Zdravotně nezpůsobilí uchazeči jsou s poruchami nosného a pohybového
systému omezující práce ve vynucených polohách a práce vyžadující
manuální zručnost, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy
po operacích, postižení dolních končetin a horních končetin, chronická
a
na

alergická

onemocnění

chemická

a

kůže,

mechanická

dermatózy,

dráždidla,

oleje,

ekzémy,
chronická,

přecitlivělost
recidivující

a alergická onemocnění dýchacích orgánů, astma, recidivující nemoci
s nachlazení, poruchy imunity, nemoci srdce, nemoci zažívacího ústrojí,
onemocnění uropoetickéhosystému, nervové nemoci, záchvatové stavy,
kolapsové stavy, poruchy krvetvorby, vážné poruchy sluhu a zraku.

4. Aranžér
Uchazeči

nesmí

trpět

zejména

poruchami

funkce

horních

končetin

(poruchy hrubé i jemné motoriky), prognosticky závažnými chronickými
nemocemi

kůže,

spojivek

a

dýchacích

cest

včetně

onemocnění

alergických, a to při praktické výuce a předpokladu práce s alergeny,
prognosticky závažnými poruchami vidění a poruchami barvocitu.
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5. Agropodnikání
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s nemocemi pohybového ústrojí
znemožňující práci ve vynucené poloze a velkou zátěž, se závažnými
alergickými chorobami dýchacího ústrojí, kůže v případě předpokladu
práce v terénu, s prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové
soustavy

vylučujícími

středně

velkou

zátěž,

se

záchvatovými

a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel,
práce s motorovou mechanizací, poruchami zraku (centrální zraková
ostrost na ± 6D) a poruchami zorného pole.

6. Brašnář
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s prognosticky závažnými nemocemi
horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
s prognosticky

závažnými

a

nekompenzovanými

formami

epilepsie

a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, týká se praktické výuky
prací na šicích strojích a předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu
povolání vyloučit, s prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami
barvocitu.

7. Cukrář
Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

trpící

zejména

prognosticky

závažnými nemocemi horních končetin znemožňující jemnou motoriku
a koordinaci pohybů, s prognosticky závažnými chronickými nemocemi
kůže,

zejména

onemocněních
a

horních

alergických,

nekompensovanými

týká

se

práce

končetin,

formami

s rotujícími

dýchacích

dále
epilepsie

stroji,

cest

a

s prognosticky
a

nářadím

epileptických
nebo

plic

včetně

závažnými
syndromů,

zařízením

a

dále

předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit.
Podmínkou při nástupu do prvního ročníku je předložení platného
zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.
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8. Číšník, servírka
Uchazeči nesmí trpět prognosticky závažnými onemocněními pohybového
systému znemožňující zátěž páteře a trupu, prognosticky závažnými
chronickými onemocněními pohybového systému znemožňujícími práci
ve vynucené poloze a středně velkou zátěž, prognosticky závažnými
onemocněními

omezující

funkce

končetin,

prognosticky

závažnými

nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci
s břemeny.

9. Chemik
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s nemocemi pohybového ústrojí
znemožňující práci ve vynucené poloze, dlouhé stání a středně těžkou
zátěž, poruchami funkce horních končetin (jemné i hrubé motoriky),
chronickými a alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest spojivek,
prognosticky závažnými chorobami srdce a oběhové soustavy vylučujícími
středně těžkou zátěž, závažnými poruchami krvetvorby (těžší formy
anemií), chronickými onemocněními jater a ledvin, záchvatovými stavy,
epilepsií dekompenzovanou i subkompenzovanou, těžkými poruchami
zraku (vyžaduje se 5/5 – 5/7 možno s korekcí brýlemi či čočkami),
poruchami barvocitu, poruchami zorného pole, závažnými duševními
chorobami, toxikomanií.

10. Chemik – laborant
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči trpící zejména poruchami omezující
funkci nosného a pohybového systému, chronická a alergická onemocnění
kůže, nemoci zažívacího traktu, chronického charakteru, včetně poruch
jaterních a onemocnění ledvin, nepřístupné jsou záchvatovité stavy,
zejména postižení centrálního nervstva a poruchami koordinací a funkcí,
s poruchami barvocitu.
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11. Chemik – operátor
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči trpící zejména poruchami funkce
horních končetin (hrubé i jemné motoriky), s prognosticky závažnými
chronickými

a alergickými chorobami kůže, dýchacích cest a spojivek,

dekompenzovanými
epilepsie,
možno

těžkými

s korekcí,

záchvatovými
poruchami
poruchami

stavy

zraku

včetně

(vyžaduje

barvocitu

a

dekompenzované
se

5/5

poruchami

–

zorného

5/7,5,
pole,

závažnými duševními chorobami a prokázanou toxikomanií.

12. Dřevařská a nábytkářská výroba
Zdravotně

nezpůsobilí

uchazeči

do

oboru

jsou

zejména

uchazeči

s poruchami funkce horních a dolních končetin, při praktické výuce
a předpokladu prací ve výrobě, s prognosticky závažnými chronickými
nemocemi kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, při praktické
výuce

a

předpokladu

prací

ve

chronickými

nemocemi

alergických,

s nekompensovanými

výrobě,

dýchacích

cest

a

formami

s prognosticky
plic

včetně

epilepsie

a

závažnými
onemocnění

epileptických

syndromů a kolapsovými stavy, a to při předpokladu práce s motorovou
mechanizací, rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením, se závažnými
poruchami sluchu, a to v případě výuky a prací v podmínkách rizikových
prací z hlediska

hluku, s prognosticky závažnými poruchami vidění,

poruchami zorného pole, při praktické výuce a předpokladu prací
ve výrobě.

13. Farmář
Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

s poruchami

omezující

funkce

nosného a pohybového systému, postižení páteře, zejména onemocnění
prognosticky závažná, postižení dolních končetin, onemocnění omezující
pohyblivost a hbitost, postižení horních končetin, onemocnění omezující
funkce

velkých

kloubů,

chronická

a

alergická

onemocnění

kůže,

zejména rukou a obličeje, přecitlivělost na biologická a mechanická
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dráždidla, alergická onemocnění dýchacích orgánů, nemoci srdeční, vleklé
zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu a chlopňové vady, vrozené vady
srdce haemodynamicky významné, nemoci ledvin, nemoci zažívacího
systému

omezující

těžkou

fyzickou

zátěž,

nemoci

nervové,

provázené poruchami pohybových koordinací a funkcí, záchvatových stavů
dekompenzovaných

a

subkompenzovaných,

bez

kolapsových

stavů,

bez poruchy sluchu ztěžující prostorovou orientaci, poruchy zraku,
není-li centrální ostrost zraková alespoň 5/10 a J.č 2 oboustranně
s případnou korekcí, poruchy prostorového vidění, alergické konjuktivitidy.
(Pro získání řidičského oprávnění je předpokladem lékařská prohlídka
k ověření smyslových a duševních schopností pro tuto činnost).

14. Elektrikář – silnoproud, slaboproud
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového
systému, omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených
polohách, postižení dolních a horních končetin, omezující manuální
zručnost, poruchy cév, srdce, nervů (zejména poruchy nervosvalových
reakcí), poruchy sluchu, poruchy funkce dýchacích cest, poruchy duševní,
záchvatovitá onemocnění, poruchy kůže a kožní alergie, přecitlivělost
na chemická, mechanická a biologická dráždidla, onemocnění zažívacího
ústrojí, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových
cest,

nephropatie

s poruchou

funkce

ledvin,

požadavky

na

zrak:

5/10 se skly, nutný neporušený barvocit, binokulární hloubkové vidění,
vadí myopie nad -10 D, hypermetropie nad

+ 4 D, astigmatismus

nad ± 3 D, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

15. Elektrotechnika
Obor je určen pro chlapce i dívky, splňující zdravotní požadavky
pro elektrotechnickou výrobu.
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16. Instalatér
Zdravotně

nezpůsobilí

uchazeči

jsou

se

závadou

poruchy

nosného

a pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze, tedy postižení
páteře, postižení dolních i horních
onemocněními

kůže,

zejména

končetin, s chronickými a alegickými

rukou,

přecitlivělostí

na

mechanická

dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, s nemocemi
srdce, hypertenze, nemoci uropoetického systému, nemoci nervové,
poruchy pohybových funkcí a koordinací.

17. Kadeřník
Zdravotně

nezpůsobilí

je

uchazeč

s poruchami

funkce

pohybového

nosného systémy ) kontraindikací jsou i ploché nohy, kongeniální luxace
sklon k tvorbě varixů, chronická a alergická onemocnění kůže rukou,
obličeje a dýchacích cest, nepřípustné je onemocnění srdce - chlopenní
vady, nemoci

nervové, zejména

spojené

s poruchami pohybových

koordinací a funkcí, subkompenzované a dekompensované záchvatové
stavy, nemohou být přijati uchazeči s projevem bacilonosičtsví a poruchy
imunity.

18. Kovář a podkovář
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s onemocněním omezující funkci
nosného a pohybového systému, znemožňující pohyb ve vynucených
polohách, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operacích
páteře, postižení horních končetin, zejména onemocnění postihující velké
a malé klouby a poruchy koordinace paží a rukou, postižení dolních
končetin závažného charakteru, stavy po těžkých úrazech, chronická
a

alergická onemocnění kůže, zejména rukou a loketních krajin,

přecitlivělost na mechanická, chemická, kovová dráždidla, pryskyřice,
galvanizační materiály, na prašné prostředí a prostředí při tavících pecích
a alergie na kalící prostředky, chronická a alergická onemocnění dýchacích
orgánů, astma bronchiále i v klidovém stádiu bez záchvatů, nemoci srdce
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a cév, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, hypertenze
II st., nemoci uropoetického systému, chronické postižení zažívacího
traktu s trvalými funkčními změnami – dietní stanovování, diabetes
mellitus i kompenzovaný, nemoci nervové, zejména závažná onemocnění
provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy
dekompenzované a subkompenzované, závratě multifaktoriální etiologie,
neurocikulační astenie, kolapsové stavy a stavy prognosticky nejasné,
poruchy imunity, sklon k chorobám z nachlazení, zvýšená nemocnost
v průběhu podzimních a zimních měsíců, poruchy krvetvorby, poruchy
sluchu, není-li ostrost sluchová alespoň 5m pro šepot oboustranně,
poruchy

zraku,

porucha

není-li

barvocitu

ostrost
a

zraková

prostorové

alespoň
vidění,

6/18 a
nemoci

J.č

±

3,

psychické,

sklon k narkomanii a nadměrnému užívání alkoholu.

19. Kosmetička
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči trpící zejména nemocemi pohybového
ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze, poruchami jemné motoriky
horních končetin, prognosticky závažnými alergickými onemocněními
kůže, dýchacích cest a spojivek, poruchami zraku (centrální ostrost 5/5
J.č.1 možno s korekcí), poruchami barvocitu.

20. Krejčí
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči, kteří trpí nemocemi pohybového
ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž,
poruchami

funkce

horních

končetin

(hrubá

a

jemná

motorika),

chronickými a alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek,
prognostickými závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy
vylučující středně těžkou zátěž, v případě předpokladu práce s velkými
břemeny

(balíky

textilií,

dekompensovaným

diabetes

atd.),
mellitus,

dekompensovanou
závažnými

epilepsií,

poruchami

zraku
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(centrální zraková ostrost do -6D, nebo +4D možno s korekcí, poruchy
barvocitu.

21. Kuchař
Zdravotně nezpůsobilí jsou s nemocemi pohybového ústrojí znemožňující
práci ve vynucené poloze, dlouhé stání, velkou fyzickou zátěž, poruchami
funkce

horních

končetin

(hrubé

i

jemné

motoriky),

s alergickými

onemocněními kůže, dýchacích cest, spojivek, s prognosticky závažným
onemocněním dýchacích cest a plic, kůže, s prognosticky závažným
onemocněním srdce a oběhové soustavy vylučující velkou fyzickou zátěž,
subkompensovaným a dekompensovaným diabetes mellitus, závažnými
kolapsovými

a

záchvatovými

stavy,

včetně

subkompensované

a dekompensované epilepsie, s prognosticky závažnýmí poruchami zraku
(centrální ostrost 5/7,5, možno s korekcí), poruchy barvocitu a zorného
pole.

22. Kuchař – číšník
Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

s prognosticky

závažnými

onemocněními pohybového systému znemožňující zátěž páteře a trupu,
s prognosticky

závažnými

chronickými

onemocněními

pohybového

systému znemožňující práci vynucené poloze a středně velkou zátěž,
s prognosticky závažnými onemocněními funkce končetin, s prognosticky
závažnými

chronickými

nemocemi

kůže,

s prognosticky

imunodeficitními stavy, s prognosticky závažnými
formami

epilepsie

a

epileptických

syndromů

závažnými

a nekompenzovanými
a

kolapsovými

stavy,

a to v praktické výuce a předpokladu práce s rotujícími stroji, nářadím
nebo zařízením, s prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími
zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny.
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23. Klempíř – práce ve stavebnictví
Zdravotně

nezpůsobilí

uchazeči

jsou

s prognosticky

závažnými

onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňující práci
ve vynucené poloze a středně velkou zátěž, závažné nemoci omezující
funkci končetin, s prognosticky závažnými onemocněními cév a nervů
horních
a

končetin

vylučujícími

nekompensovanými

formami

práci

v riziku

epilepsie

a

vibrací,

závažnými

epileptických

syndromů,

s závažnými poruchami sluchu a vidění – poruchami zorného pole,
týká se zejména praktické výuky prací ve výškách, a dále předpokladu,
že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit.

24. Krajinář-ka
Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili žáci s poruchami
omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, trpící závažnými stavy
znemožňujícími

fyzickou

námahu,

nemocemi

nervovými

s většími

poruchami pohybových funkcí a koordinace, dále je třeba posoudit jejich
sklon k chorobám z nachlazení, nemocem ledvin a močových cest,
revmatismu a alergiím na pyly rostlin a záchvatová onemocnění.

25. Květinářské práce
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči trpící zejména nemocemi pohybového
ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, poruchami funkce
horních končetin (poruchami hrubé i jemné motoriky), prognosticky
závažnými
chronickými

chronickými
nemocemi

nemocemi
dýchacích

kůže,
cest

a

prognosticky
plic

včetně

závažnými
onemocnění

alergických, prognosticky závažnými poruchami vidění, výraznější porucha
barvocitu.
26. Malíř
Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči , kteří netrpí poruchami
pohybového ústrojí, rovnováhy, jater, ledvin a krvetvorby a nemají
nemoci

psychické,

kožní,

dýchacího

a

nervového

ústrojí,

závratě
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a zvýšenou citlivost na chemická a mechanická dráždidla. Zraková ostrost
5/10, 5/20, brýle nevadí, je nutný normální barvocit, škodí myopie
nad – 3 D, hypermyopie nad + 3 D.

27. Mechanik opravář
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového
systému omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených
polohách, postižení dolních končetin, postižení horních končetin, omezující
manuální

zručnost,

vadí

sklon

k chorobám

z nachlazení,

chronická

a alergická onemocnění kůže, zejména horních končetin, přecitlivělost
na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická
onemocnění dýchacích cest, onemocnění srdce, vleklé zánětlivé stavy,
vady srdeční haemodynamicky významné, onemocnění zažívacího ústrojí,
závažné vleklé stavy vyžadující trvalé dietní stravování, onemocnění
uropoetického systému, chronické záněty močových cest, nephropatie
s poruchou funkce ledvin, onemocnění nervová provázená poruchami
pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované
a subkompenzované, poruchy sluchu, recidivující a chronické otitídy
a sinusoidy, poruchy zraku, nedosahuje –li zraková ostrost alespoň
jednoho oka 5/5 a J.č 1 s případnou korekcí skly, poruchy barvocitu,
chronické nebo alergické konjuktivitidy.

28. Mechanik strojů a zařízení
Pro zařazení do studijního oboru mechanik strojů a zařízení přicházejí
úvahu chlapci s dobrou funkční zdatností celého organismu, zruční a hbití,
zejména bez funkčních postižení končetin a páteře, oběhového, nervového
a

dýchacího

ústrojí,

bez

záchvatovitých

chorob,

psychicky

zdatní,

s ostrostí sluchovou alespoň jednoho ucha pro šepot na 6 m, bez poruchy
barvocitu, a

centrální ostrostí zrakovou oboustranně

alespoň 6/12

do dálky, J.č 2 do blízka, s případnou korekcí a astigmatickou složkou
do 3,0 cyl. D, v případě jednoho zachovaného oka bez poruchy zorného
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pole zbylého oka, a centrální ostrostí zrakovou 6/6 do dálky, J.č. 1
do blízka, s případnou korekcí 6,0 D v amotropičtější ose, s astigmatickou
složkou nepřevyšující 2,0 cyl. D.

29. Mechanik silnoproudých zařízení
Do studijního oboru mohou být přijati jen uchazeči jejichž zdravotní
způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.

30. Mechanik – elektronik
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového
systému, omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených
polohách, postižení dolních a horních končetin, omezující manuální
zručnost, poruchy cév, srdce, nervů (zejména poruchy nervosvalových
reakcí), poruchy sluchu, poruchy funkce dýchacích cest, poruchy duševní,
záchvatovitá onemocnění, poruchy kůže a kožní alergie, přecitlivělost
na chemická, mechanická a biologická dráždidla, onemocnění zažívacího
ústrojí, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových
cest,

nephropatie

s poruchou

funkce

ledvin,

požadavky

na

zrak:

5/10 se skly, nutný neporušený barvocit, binokulární hloubkové vidění,
vadí myopie nad -10 D, hypermetropie nad

+ 4 D, astigmatismus

nad ± 3 D, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

31. Obchodník
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného
zaměření v oboru nebo předpokládaného uplatnění.

32. Ochrana přírody a prostředí
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s nemocemi pohybového ústrojí
znemožňující práci ve vynucené poloze a velkou zátěž, se závažnými
alergickými chorobami dýchacího ústrojí, kůže.
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33. Opravář zemědělských strojů
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového
systému omezující dobrou pohybovou funkci práce ve vynucených
polohách,

postižení

dolních

ahorních

končetin,

omezující

manuální

zručnost, dále vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická
onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická, mechanická
a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest,
onemocnění

srdce,

haemodynamicky

vleklé

a

významné,

zánětlivé

stavy,

onemocnění

vady

zažívacího

srdeční
ústrojí,

závažné vleklé stavy vyžadující trvalé dietní stravování, onemocnění
uropoetického systému, nemoci nervové, zejména onemocnění provázaná
poruchami

pohybových

dekompenzované

i

funkcí

a

koordinací,

subkompenzované,

záchvatové

poruchy

sluchu,

stavy

recidivující

a chronické otitídy a sinusitidy, poruchy zraku, nedosahuje – li centrální
ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a J.č.1 s případnou korekcí síly,
poruchy barvocitu, chronické nebo alergické konjuktivitídy.

34. Obráběč kovů
Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

s poruchami

omezující

funkce

nosného a pohybového systému, tj. postižení páteře, skoliózy Ib stupně,
těžší skoliózy s rotací a gibbem, prognosticky závažné stavy po operacích
páteře, vady dolních končetin i po operaci s trvalou poruchou funkce, stp.
Kongenitální luxaci kyčlí se zkrácením DK nad 1,5 cm a ostatní postižení
kyčelních kloubů, především ve spojení s programující obezitou, dále vadí
onemocnění horních a dolních končetin s následnou omezující funkcí
(práce trvale ve stoji, ovládání základních druhů obráběcích strojů),
stavy po těžkých zlomeninách i v případech anatomicky ideálního zhojení
podle

výsledné

poruchy

funkce,

dále

vadí

onemocnění

kůže,

vleklé dermatózy postihující převážně ruce a obličej s častými recidivami,
ekzémy v klidovém stádiu a v lokalizaci v kolenních a loketních ohbích,
chronická a alergická onemocnění dýchacích cest s recidivami i po delším
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období klidu a bez ventilační poruchy. Rovněž vadí nemoci srdce a cévní
vrozené

hemodynamicky

závažné
a

poruchy

významné,

rytmu,

subkompenzované

a

nebo

vleklé

záchvatové

stavy

po

zánětlivé

stavy

spastických

stavy,

dekompenzované

a

hybných

obrnách

s poruchami pohybových funkcí a koordinací, vleklé stavy zažívacího
ústrojí vyžadující trvalé dietní stravování a vylučující fyzickou námahu,
vadí poruchy sluchu, požaduje se ostrost zraková je 1/10 s J.č. 2
v případě korekce.

35. Provozní technika
Zdravotní

omezení

vždy

závisí

na

specifických

požadavcích

oboru

nebo rozsahu výuky nebo předpokládaného uplatnění.

36. Pekař
Zdravotně nezpůsobilí uchazeči jsou zejména uchazeči trpící prognosticky
závažnými

onemocněními

znemožňujícími
při

praktické

s prognosticky
končetin

zátěž
výuce

podpůrného

páteře,
a

závažnými

při

pokud

a

práce

budoucím

pohybového
zatěžující

výkonu

onemocněními

aparátu

páteř

povolání

omezující

nelze

vyloučit,

funkce

horních

(poruchy hrubé a jemné motoriky), s prognosticky závažnými

chronickými nemocemi kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
týká se praktické výuky při práci v prašném prostředí a dále předpokladu,
že uvedenou práci nelze při výkonu povolání vyloučit, s prognosticky
závažnými

chronickými

nemocemi

dýchacích

cest

a

plic

včetně

onemocnění alergických, týká se praktické výuky při práci v prašném
prostředí a dále předpokladu, že uvedenou práci nelze při výkonu povolání
vyloučit,

s prognosticky

závažnými

a

nekompensovanými

formami

epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, týká se praktické
výuky

prací

s rotujícími

stroji,

nářadím

nebo

zařízením

a dále předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit,
s prognosticky

závažnými

nemocemi

oka

znemožňujícími

zvýšenou
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fyzickou zátěž a manipulaci břemeny, pokud takovéto práce nelze
při praktické výuce a při budoucím výkonu povolání vyloučit.

37. Prodavač-ka
Uchazeč, - ka byl měl být bez vážnějších kosmetických vad a vad řeči,
nesmí trpět poruchami funkcí pohybového systému, zejména páteře,
horních adolních končetin, chronickými a alergickými onemocněními kůže,
chorobami
a

dýchacích

nervovými

stavy,

cest,

chorobami

provázenými

srdce

poruchami

a

cév,

záchvatovými

koordinace

a

funkce,

psychickými poruchami, vyžaduje se dobrá společenská adaptabilita
a vhodné společenské chování, nesmí trpět vadami sluchu, sluchová
ostrost musí být 6 m pro šepot, alespoň jednoho ucha, musí mít dobrý
zrak u jednoho oka musí být 5/15 s J. č. 3, s případnou korekcí brýlemi.
Uchazeči musí mít platný zdravotní průkaz.

38. Reprodukční grafik pro média
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s prognosticky závažnými poruchami
vidění a poruchami barvocitu.

39. Řezník – uzenář
Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

s prognosticky

závažnými

chronickými onemocněními pohybového systému znemožňující středně
těžkou zátěž, s prognosticky závažnými nemocemi horních končetin
znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, s prognosticky
závažnými nemocemi horních končetin zejména cév, nervů a kůže,
s prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučující
středně těžkou zátěž, s prognosticky závažnými a nekompensovanými
formami

epilepsie

a

epileptických

syndromů

a

kolapsovými

stavy,

týká se praktické výuky prací s motorovou mechanizací s rotujícími stroji,
nářadím nebo zařízením a dále předpokladu, že uvedené práce nelze
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při výkonu povolání vyloučit, s prognosticky závažnými nemocemi oka
znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny.

40. Sklář
Do

učebního

oboru

mohou

být

přijati

pouze

chlapci

a

dívky,

jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař, v případě
změněné pracovní schopnosti se postupuje se stanovisky posudkové
komise sociálního zabezpečení. Pro zařazení do zaměření pro duté
a lisované sklo, výrobu forem přicházejí v úvahu zejména chlapci
vzhledem na fyzickou náročnost povolání, pro technické sklo přicházejí
v úvahu

i

dívky

Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

s poruchami

omezující funkci nosného a pohybového aparátu, zejména postižení
páteře, dolních končetin a horních končetin, dále nemoci ledvin, močových
cest, chronické onemocnění dýchacích cest, srdce a cév, vadí záchvatovité
stavy a epilepsie, déle nemoci nervové provázené poruchami pohybových
funkcí

a

koordinací

a

poruchy

zraku,

přípustná

ostrost

zraková

je 5/10 J. č. 2 a vadí korekce barvocitu.

41. Společné stravování
Předpokladem pro výkon epidemiologicky závažných činností při praktické
výuce a výkonu povolání

je splnění zdravotních kritérií pro vydání

zdravotního průkazu podle obecně závažných předpisů.

42. Truhlář
Zdravotně

nezpůsobilí

jsou

uchazeči

s prognosticky

závažným

onemocněním končetin znemožňujícím jemnou motoriku a koordinaci
pohybů, s prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest
a plic, s prognosticky závažnými a nekompensovanými formami epilepsie
a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce
a

předpokladu

práce

ve

výškách

a

s rotujícími

stroji,

nářadím

nebo nařízením.
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43. Tiskař na polygrafických strojích
Zdravotně
a

nezpůsobilí

nekompenzovanými

s kolapsovými

jsou
formami

uchazeči
epilepsie,

s prognosticky

závažnými

epileptických

syndromů,

stavy, a to při praktické výuce a předpokladu práce

na rotačních strojích, dále s prognosticky závažnými poruchami vidění
a barvocitu.

44. Tesař
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s nemocemi pohybového ústrojí
znemožňující práci ve vynucené poloze, dlouhé stání a středně velkou
zátěž,

s chronickými

a

s prognosticky závažnými

alergickými

onemocněními

dýchacích

cest,

onemocněními srdce a oběhové soustavy

vylučujícími středně velkou zátěž, se záchvatovými a kolapsovými stavy,
epilepsií subkompensovanou a dekompensovanou při práci ve výškách,
s poruchami prostorového vidění.

45. Umělecký kovář
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s onemocněním omezující funkci
nosného a pohybového systému, znemožňující pohyb ve vynucených
polohách, tj. postižení páteře, těžké a střední skoliózy, stavy po operacích
páteře, postižení horních končetin, zejména onemocnění postihující velké
a malé klouby a poruchy koordinace paží a rukou, postižení dolních
končetin závažného charakteru, stavy po těžkých úrazech, chronická
a

alergická onemocnění kůže, zejména rukou a loketních krajin,

přecitlivělost na mechanická, chemická, kovová dráždidla, pryskyřice,
galvanizační materiály, na prašné prostředí a prostředí při tavících pecích
a alergie na kalící prostředky, chronická a alergická onemocnění dýchacích
orgánů, astma bronchiále i v klidovém stádiu bez záchvatů, nemoci srdce
a cév, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, hypertenze
II st., nemoci uropoetického systému, chronické postižení zažívacího
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traktu s trvalými funkčními změnami – dietní stanovování, diabetes
mellitus i kompenzovaný, nemoci nervové, zejména závažná onemocnění
provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy
dekompenzované a subkompenzované, závratě multifaktoriální etiologie,
neurocikulační astenie, kolapsové stavy a stavy prognosticky nejasné,
poruchy imunity, sklon k chorobám z nachlazení, zvýšená nemocnost
v průběhu podzimních a zimních měsíců, poruchy krvetvorby, poruchy
sluchu, není-li ostrost sluchová alespoň 5m pro šepot oboustranně,
poruchy

zraku,

porucha

není-li

barvocitu

ostrost
a

zraková

prostorové

alespoň
vidění,

6/18 a
nemoci

J.č

±

3,

psychické,

sklon k narkomanii a nadměrnému užívání alkoholu.

46. Zahradník
Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami omezující funkci nosného
a pohybového ústrojí a chronickým a alergickým onemocněním kůže,
cest

dýchacích,

zejména

pylového

původu,

s nemocemi

srdečními,

nemocemi zažívacího traktu, závažnými stavy znemožňujícími fyzickou
námahu, nemocemi ledvin a močových cest, nemocemi nervovými
s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace. U uchazečů je třeba
posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení a revmatismu. Individuálně
je též nutno posoudit záchvatová onemocnění.

47. Zedník
Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci, jejichž zdravotní
způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař, uchazeči musí být fyzicky
zdatní, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických
zánětových a alergických nemocí kůže, dýchacích orgánů, bez poruch
nervosvalové
k nemocem

koordinace,
a

nachlazení,

záchvatových
poruch

nemocí,

tvorby

bez

krvinek,

náchylnosti
onemocnění

uropoetického aparátu, poruchám z vibrace a otřesů.
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