
Zdravotní požadavky v     soustavě oborů

§ 67

(2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo 
zčásti z vyučování některého předmětu; žáka uvedeného v § 16 odst. 9 může také uvolnit z provádění 
určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák 
může být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná 
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, 
pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Žák není z předmětu, z něhož 
byl zcela uvolněn, hodnocen.

65-42-M/01 – HOTELNICTVÍ
ŠVP: Hotelnictví a turismus

Zdravotní požadavky uchazeče:

Do studijního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s dobrým zdravotním stavem. Nesmí mít 
poruchy nosného a pohybového aparátu, nesmí trpět na chronické a alergické onemocnění kůže, 
choroby dýchacích orgánů a srdce. Nesmí trpět ekzémy. Musí mít dobrý zrak, čich a chuť.                
Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejich zdravotní způsobilost posoudil a písemně
potvrdil lékař v příloze přihlášky ke studiu.

Nařízení vlády 211/2010: (1, 4, 9a, 19, 26)

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.

9. Přecitlivělost na
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové 
stavy, týká se činnosti 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. 



65-41-L/01 Gastronomie
ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař

Zdravotní požadavky uchazeče:

Do tohoto studijního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s dobrým zdravotním stavem. Nesmí mít
poruchy nosného a pohybového aparátu, nesmí trpět na chronické a alergické onemocnění kůže, 
choroby dýchacích orgánů a srdce. Nesmí trpět ekzémy. Musí mít dobrý zrak, čich a chuť.                
Do uvedeného studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejich zdravotní způsobilost 
posoudil a písemně potvrdil lékař v příloze přihlášky ke studiu.

Nařízení vlády 211/2010: ( 4, 9a, 19, 26)

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.

9. Přecitlivělost na
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové 
stavy, týká se činnosti 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. 



65-51-H/01 – KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
ŠVP: 1) KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, 2) ČÍŠNÍK – SERVÍRKA, 3) KUCHAŘ

Zdravotní požadavky na uchazeče:

Do učebního oboru mohou být přijati chlapci a dívky s dobrým zdravotním stavem. Nesmí mít 
poruchy nosného a pohybového aparátu, nesmí trpět na chronické a alergické onemocnění kůže, 
choroby dýchacích orgánů a srdce. Nesmí trpět ekzémy. Musí mít dobrý zrak, čich a chuť. Do 
učebního oboru mohou být přijati uchazeči, jejich zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil 
lékař v příloze přihlášky ke studiu.

Nařízení vlády 211/2010: (1, 4, 9a, 19, 26)

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.

9. Přecitlivělost na
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové 
stavy, týká se činnosti 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. 



65-41-L/51 Gastronomie
ŠVP: Společné stravování

Nařízení vlády 211/2010: (26)

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 
odst. 2 věta druhá školského zákona. 

65-43-N/01 Cestovní ruch
(VOŠ)

Nařízení vlády 211/2010: (28)

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.


