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Zdravotní způsobilost ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání 

pro obory na SOU 
 

Zdravotní omezení – příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

 

 

1) Studijní obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

 

Obor vzdělání, 

pro který byl 

vydán rámcový 

vzdělávací 

program 

Nejvyšší 

počet 

žáků na 

učitele OV 

v 1. r. 

Nejvyšší 

počet žáků na 

učitele OV 

ve 2. až 3. r. 

Zdravotní 

omezení 

podle přílohy 

č. 2 k tomuto 

nařízení 

Kategorizace 

prací 

 

 

 

 

65-51-H/01 
Kuchař - 

číšník 
17 12 

1, 4, 9a, 19, 26 

Činnosti při 

odborném výcviku 

jsou zařazeny do 

kategorie č. 1 
     

 

● (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,  

● (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,  

● (9a) přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

● (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,  

● (26) nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné 

postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.  
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2) Studijní obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  

 

Obor vzdělání, 

pro který byl 

vydán rámcový 

vzdělávací 

program 

Nejvyšší 

počet 

žáků na 

učitele OV 

v 1. r. 

Nejvyšší 

počet žáků na 

učitele OV 

ve 2. až 3. r. 

Zdravotní 

omezení 

podle přílohy 

č. 2 k tomuto 

nařízení 

Kategorizace 

prací 

 

41-55-H/01 

Opravář 

zemědělských 

strojů 

12 12 
1, 3, 5, 7a, 9a, 

19, 21, 27 

Činnosti při 

odborném 

výcviku jsou 

zařazeny do 

kategorie č. 1 

 

● (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,  

● (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,  

● (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,  

● (7a) prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně 

onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 

znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,  

● (9a) přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

● (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,  

● (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,  

● (27) nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními 

předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru 



 

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,  
příspěvková organizace 

Sokolovská 466/34, 795 01, Rýmařov 

tel.: 554721150,  email: info@gymsosrym.cz  

 

Telefon: 554721150 IČO: 00601331 Bankovní spojení:  

 KB Rýmařov č.ú. 31436771/0100 

 

vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá 

školského zákona. 

 

 

 

 

3) Studijní obor Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 

 

Obor vzdělání, 

pro který byl 

vydán rámcový 

vzdělávací 

program 

Nejvyšší 

počet 

žáků na 

učitele OV 

v 1. r. 

Nejvyšší 

počet žáků na 

učitele OV 

ve 2. až 4. r. 

Zdravotní 

omezení 

podle přílohy 

č. 2 k tomuto 

nařízení 

Kategorizace 

prací 

 

69-41-L/02 

Masér 

sportovní a 

rekondiční 

15 10 7a, 8a, 9a, 16, 23, 26 

Činnosti při 

odborném 

výcviku jsou 

zařazeny do 

kategorie č. 1 

 

● (7a) prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně 

onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 

znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,  

● (8a) prognosticky závazná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně 

onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 

dráždivé a alergizující látky, činností ve vysoce prašném prostředí, 

● (9a) přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

● (16) prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, 

● (23) závažné duševní nemoci a poruchy chování 

● (26) nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu, v případě, že je nezbytné 

postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 

 

 

 

V Rýmařově 31. ledna 2022   Mgr. Zdena Kovaříková 

                                                                           ředitelka školy 


