
LEKAŘsxÝ posuDEK o zDRAvorruí způsoBllosTl KE
vzoĚlÁvÁruí NEBo v pnůeĚHu vzoÉlÁvÁttí

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

t. Úeelvydání posudku: lékařská prohlídka, posouzenízdravotního stavu a zdravotní způsobilosti
žáka lstudenta ke vzdělávání nebo v průběhu vzdélávání

2. Druh prohIidky- uchazeče o
vzdělávání

3. ldentifikační údaje školy

sídlo (adresa) školv:

]tč:

4. ldentifikaeniUa@
sídlo (adresa)

lC:25378ů23

5, ldentifikačni UO oru

Jmeno, prljmenl:
adresa trvaIého pobytu:
údaje o podmínkách uýuky
a praktického vyučování:

vzděláván í: 0§-t& -tt/ 0,t

datum narození:
PSČ:

BA§T?óNOHÉA lrořulruwť

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

Žák l student pracuje v pracovních podmínkách, které jsou zařazeny u jednotlivých faktorů v kategorii 2 až 4 dle NV
č.43212003 Sb.:

Neuvedené faktory pracovnich podm ínek isou dle NV č. 43212003 Sb. v kategorii 1 .

faktor kateoorie faktor kateoorie faktor kateoorie

7. Posudkovýzávěr Iposuzovaný žáklstudent:
je zdravotně způsobily*
je zdravotně způsobilý s podmínkou*:

je zdravotně nezpůsobily*
pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost*

8, Datum vvdání lékařského posudku:
9. Termín provedení další lékařské prohlídky (ie-li důvod):

Poskytovatel, kte4ý vydal lékařský posudek
název,.
adresa sídla/m ísta podnikán í:

lC:10,
*;iir*

a-- 4: i lj1.1l-, 1l* j.:_

jméno a příjmení posuzujícího lékaře podpis posuzujícího lékaře

11.PouČenÍ: Proti tomuto 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, zato,že lékařský posudek je nesprávný, může do
10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumáníposkytovateli, 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 nezpůsobi|á, zdravotně způsobilá s
podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost,

předání tékařského posudku:12.Prokazatelné
převzal dne: ilil ;;.;;;;;;J;" ;;k" i .t;; ;;t;

Fozn,: Zádost o prove lení lékařské proh|ídky:a.posouzéní zdravotní zrlůsobilosti = Body 1. až6. vyplní ško|a :'.:;, ", ,:1,proh|ídky, Body 1. až 6. vypln
v součinnosti s organizací / firmou u které bude probíhat praktické vyučování / příprava; Lékařský posudek = body 7. až
1 0. vyplní posuzující lékař; bod 12, vyplní posuzovaný žák / student.; 

- nehodící se škrtněte.


