
Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní 
způsobilosti ke vzdělání v oboru Sociální práce a sociální pedagogika 

Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce a vzdělávací program Sociální 
pedagogika 

Příjmení a jméno uchazeče: 

Datum a místo narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince: 

Informace pro lékaře: 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je splnění podmínek 
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (§ 94 odst. 4 školského zákona). Blíže rozvedeno 
v Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání v ustanovení § 2 odst. 1,2. 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády pro obor Sociální práce a sociální pedagogika:      
kód 23 = Závažné duševní poruchy a poruchy chování         

Studium zahrnuje teoretickou výuku a výkon odborné praxe. Odbornou praxí se rozumí 
činnosti, které vykonává a plní student osobně a samostatně v různých sociálních zařízeních a 
orgánech státní správy (například komunikace a jiná práce s klienty, diagnostická a výchovná 
činnost). Výkon odborné praxe připravuje studenta na jeho budoucí profesní uplatnění 
(například samostatný sociální pracovník, samostatný resocializační pracovník, samostatný 
kontaktní pracovník v sociálních službách, poradce v sociálních službách, odborný sociální 
pracovník / sociální pedagog, koordinátor sociálních služeb, odborný asistent v sociálních 
službách). Přijetí uchazeče o studium ve vyšší odborné škole vylučují mj. i závažné duševní 
poruchy a poruchy chování, které by vylučovaly nebo omezovaly schopnost studenty k výkonu 
odborné praxe. 



Evidenční číslo posudku:

LÉKA SKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZP SOBILOSTI
KE VZD LÁVÁNÍ 

dle vyhlášky MZ č. 98/2012 Sb. (příloha č. 1, bod 9 „Lékařský posudek„) a vyhlášky MZ č. 79/2013 Sb., v platném znění

1. Účel vydání posudku: lékařská prohlídka, posouzení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti
uchazeče ke vzdělávání

2. Druh prohlídky: prohlídka uchazeče o vzdělávání

3. Identifikační údaje školy: IČ: 61385395

název školy (dle zřizovací listiny):
BBBBBBezpečnostněěěěěěěěěěěěěěěěěěěě
ěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě
ěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěěě

sídlo školy: 
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní 
Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

4. Identifikační údaje z izovatele školy: IČ: 00064581

název: Hlavní město Praha
sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

5. Identifikační údaje uchazeče: kód a název oboru vzd lání:
jméno:

příjmení:

Sociální práce a sociální pedagogika
vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce
vzdělávací program 75 32 N/06 Sociální pedagogika

datum narození:

adresa trvalého pobytu:
údaje o podmínkách výuky,
praktického vyučování:

Zdravotní omezení pro obor je 23 dle přílohy č. 2 NV 211/2010Sb.- závažné duševní poruchy a 
poruchy chování

6. Posudkový záv r: posuzovaný uchazeč:

je zdravotně způsobilý*

je zdravotně nezpůsobilý*

vzdělávání a samostatného výkonu praxe při studiu na Vyšší odborné škole sociálně právní 

*nehodící se škrtněte

7. Datum vydání léka ského posudku:

8. Termín provedení další léka ské prohlídky (je-li d vod):
9. Poskytovatel, který vydal léka ský posudek IČ:

název: razítko
poskytovatele 

adresa sídla/místa podnikání:

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

10. 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, 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.

11. Prokazatelné p edání léka ského posudku:

Převzal dne:
……………………………………..

…………………………………………..
 podpis posuzovaného studenta 




