
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ NEBO V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ 
dle vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl. MZ č. 79/2013 Sb., včetně „žádosti“ 

1. Účel vydání posudku 

Lékařská prohlídka, posouzení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání 

2. Druh prohlídky* 

Uchazeče o vzdělávání Při změně zdravotního stavu 
Před zařazením do praktického 

vyučování/přípravy 
Periodická 

3. Identifikační údaje školy 

IČ:  00087670 
název školy (dle zřizovací listiny): Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

sídlo školy: Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun 
4. Identifikační údaje zřizovatele 

IČ: 70892822 
název (stát/kraj/obec): Pardubický kraj 
sídlo (adresa): Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
5. Identifikační údaje žáka 
jméno, příjmení:  datum narození: 

adresa trvalého pobytu:  PSČ: 

obor vzdělání:   

údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování: 

u všech faktorů hrozí minimální zdravotní riziko 

6. Hodnocení zdravotních rizik při práci, včetně míry výskytu faktorů pracovních podmínek 
Všechny faktory zdravotních rizik, s nimiž se naši žáci setkávají, jsou v kategorii 1 dle NV č. 432/2003 Sb. 
Přesto pro některé faktory požadujeme potvrzení od lékaře, neboť jsou pro studium u nás zásadní: 

faktor kategorizace 
PRACH Dráždivé a alergizující látky 

CHEMICKÉ LÁTKY Dráždivé a alergizující látky 

FYZICKÁ ZÁTĚŽ  

PRÁCE S BIOLOGICKÝMI ČINITELI Činnost se zvířaty a biologickým materiálem. Styk s potravinami. 

Neuvedené faktory pracovních podmínek jsou v našich podmínkách nerelevantní dle NV č. 432/2003 Sb. 

7. Posudkový závěr  

Posuzovaný žák je *: 

Zdravotně způsobilý Zdravotně způsobilý s omezením Zdravotně nezpůsobilý 

 

8. Datum vydání lékařského posudku:  

9. Datum ukončení platnosti lékařského posudku:  

10. Poskytovatel pracovně lékařských služeb, který vydal lékařský posudek pracovnělékařské prohlídky 

IČ:  

název:  

adresa sídla/místa podnikání:  

……………………………….…………..…………………………… 
jméno a příjmení posuzujícího lékaře 

…………………………………..…………….……………………… 
podpis posuzujícího lékaře 

11. Poučení: 
Proti tomuto pracovně lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, návrh na jeho 
přezkoumání. Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je 
nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na 

přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně 
nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

12. Prokazatelné předání pracovně lékařského posudku: 
Převzal dne: 

…………………………………..…………….……………………… 

…………………………………..…………….……………………… 

podpis zákonného zástupce nezletilého žáka 

…………………………………..…………….……………………… 

podpis posuzovaného žáka 

Poznámka: Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti = Body 1. až 6. vyplní škola v součinnosti s organizací / firmou, 
u které bude probíhat praktické vyučování / příprava.  
Lékařský posudek = body 7. až 10. vyplní posuzující lékař.  

Bod 12. vyplní posuzovaný žák / student.  

* nehodící se škrtněte. 


