
LEKAŘsKÝPosUDEKozDm
vzoĚlÁvÁtrtÍ NEBo V PRŮBĚHU vzoĚt-ÁvÁNí

d e vyhl MZ č' g8I2012 sb' a Vyhl' [Iz č. 7912013 sb ' Včetně ''Žádosti,,
Učel Vydání posudku: lékařská prohlídka, posouzení Zdravotniho stavu a Zdravotní způsobilosti
Žáka / studenta ke VZdělávání nebo v průběhu VzděIáVání

2. Druh prohlídky* uchazeče o
VzděláVání

při změ
zdÍavoÍ

'tě
1ího stavu

před zařazením do
pÍaktického Vyučování / přípravy

periodická

3. ldentifikační údaje školy lC: 66932581
název školy (dle zřizovací |istiny)
sidIo (adresa) školy:

Střední škola' Bohumin. příspéVková organizace
Husova 283, 735 81 Bohumín

4. Identifikační údaje zřizovatele školy lČ: 70890692
název (stát/kraj/obec): Moravskoslezský kraj _ krajský úřad
sidlo (adrcsa) 28. říina 117 ,7o2 'í8 ostrava
5. ldentifikačni r:aa;e:rit<a l

Jmeno, prl]ment:
adresa trvalého pobytu:
údaje c podnrínkách Výuky
a praktického vyuěování: Všeohna školní pmcoviště odbomého výcvikujsou zďazena v první kategorii.

6. Hodnocení zdravotnÍch rizik Ve vztahu ke konkrétní praci, veetnE miry riárovyótr tattoru
.pra9ovnich podmínek Vyjádřené kategorií práce
aák_/_s]u_{ent_pÍacu 

jeVpíacovn
č. 43212003 sb']

datum narození:
PSČ:

nazev:
adresa sídla/místa podnikání:

L J999g!9Yýl3y9. I] posuzovaný žák / student:
je zdravotně způsobily*
je zdravottrě zpúsobilý s podmínkou*:

je z{iravotně nezpůsobily"
poz:lyl diouhodobě zdravotní způsobilgst"

8. Datum vydáni lékařskéhó pošud
g. rennin prglglleniaalší lékďske plotllídky ÚeJi dů';d)l 

-

10. Poskytovatél, který Vydal lékařský posudek lČ:

jméno a přÍmenl posuzujíclho lékaře podpis posuzujicÍho lékaře
1 í.Pouěení: eroti to.uto tet"r.t

o specjÍckých zdravotnických slUŽbách, náVrh najeho přezkoumání' lv]á-li posuzovaná osobá nebo osoba, které
uplatl]ěním |ékařského posudku VznikajÍ práVanebopovjnnostj,zato,ŽelékařskýposudekjenespráVný';ůŽe do10 pracovnlch dnů ode dnejeho prokazatelného předánl podat náVrh najeho p;eztoumánipošrytoíáteti' t<ten7
posudek Vydal' NáVrh na přezkoumání 

.lékařského posudkU nemá odkIadný účinek' jestliŽe z' jehó závcri uyp|:,jua'
Že posuzovaná osobaje pro účel' pro nějž byla posuzována' zdravotně nezpůsobilá' zdravotné zpúsobi|á s "podmínkou nebo pozbyla djouhodobě zdravotni zpŮsobilos]'

razítko
poskytovatele

í 2.Prokazate|né předání lékařského posudku:
Převzal dne:

Pozn': Zádost o provedenÍ lékařské prohlidky a poaouzení Ždravotní zpusooitosti = saýl ;'miffi:
V součinnosti s organizacÍ / firmou u které bude probihat praktické Vyučování / přIprava;_Lékařský óósudek = body 7- aŽ
10. VyplnÍ posuzující lékař' bod 12. Vyplní posuzovaný žák / studeni.; ' nehodlcl se Škrtněte'


