
LÉKARSKÝ PosUDEK o zDRAvorrui zptlsoBllosTl KE
vzpĚlÁvÁttí NEBo v pnůgĚnu vzpĚlÁvÁttí

dle vyhl. MZ é.9812012 Sb. a vyhl, MZ ó.7912013 Sb., včetně ,,žádosti"

t, Úeel vydání posudku: lékařská prohlídka, posouzení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti
žáka lstudenta ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

2. Druh prohlídky- uchazeče o
vzdělávání ffil 19<

3. ldentifikační údaje školy
název školy (dle zřizovací listiny):
sídlo (adresa) školy:

IlC: }toTELovA šxola
A oBcHqW A&ADEMIE

HAV!R€}Vl,s.r,O.
l^;^.._'í-lt-l a

4. ldentifikační údaje zřizovatele škoV IlC:
název (stát/kra/obec)
sídlo (adresa)

736 01 HÁVíŘďý- por.Jlesl

5, ldentifikační údaje Žáka lstudenta 
I 
kód a název oboru vzdělávání"6š-ha,ul04 i ltoŤÉ,t,ul&rvt

jméno, příjmení:
adresa trvalého pobytu:
údaje o podmínkách uýuky
a praktického vyučování:

datum narození:
PSČ:

6. Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů
pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce

Zák / student pracuje v pracovních podmínkách, které jsou zařazeny u jednotliuých faktorů v kategorii 2 až 4 dle NV
č.43212003 Sb.:

Neuvedené faktory pracovních podmínek jsou dle NV č. 43212003 Sb, v kategorii 1.

fakŤor kateoorie faktor kateoorie faktor kateoorie

7. Posudkový závěr l 
posuzovaný žákl student:

je zdravotně způsobily-
je zdravotně způsobilý s podmínkou*:

je zdravotně nezpůsobily*
pozbyl dlouhodobě zdravotn í způsobilost*

8. Datum vydání lékařského posudku:
9. Termín provedení další lékařské prohlídky fie-li důvod):

Poskytovatel, ktený vydal lékařský
název.
adresa sídla/místa podnikání:

posudek lč:10.

jméno a příjmení posuzujícího lékaře podpis posuzujícího lékaře

11.PouČenÍ: Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/201,1 Sb.,
o specifických zdravotnických službách, návrh na jeho přezkoumání. Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které
uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, zato,že lékařský posudek je nesprávný, může do
10 pracovních dnŮ ode dnejehoprokazatelnéhopředání podat návrh najehopřezkoumáníposkytovateli,ktený
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.

pgqPis posuzovaného žáka / studenta

1 2.P r okazate l n é p ředá n í
převzal dne:

,'., I

lékařského posudku:

Pozn,::Zádost o, §noved ení lékařské prohlíd[V a posouzení zdravotní způsoUitositi.= Boóy 1. až6.vJplní škola ,, l. !
fi,il

v souČinnosti s organizací / firmou u které bude probíhat praktické vyučování/ příprava; Lékařský posudek = body 7. až
10. vyplní posuzujícílékař; bod ,l2. vyplní posuzovaný žák / student.; 

- nehodícíse škňněte.

. ot li,


