GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Jméno a příjmení: ............................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: ................................................................................................
Datum narození: ...............................................................................................................
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
uchazeči o studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru 75-31-M/01), musí k přihlášce ke
studiu přiložit „Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu“. Zdravotní požadavky na uchazeče o studium
uvedeného oboru jsou stanoveny školním vzdělávacím programem pro obor Předškolní a mimoškolní
pedagogika. Určení zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání na střední škole je dáno § 60, odst. 15,
zákona č. 561/2004 Sb. a nařízením vlády č. 211/2010 Sb „Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely
stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání“.
Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující dorostový lékař.
Profil absolventa oboru předškolní a školní pedagogika
Absolventi se uplatní jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako
vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve
střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních. Absolventi se také uplatní v neškolských zařízeních, sociálních,
zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická
způsobilost (např. sociální služby – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, denní či týdenní stacionáře, azylové domy pro matky v tísni, nestátní neziskové organizace
pro volný čas).
Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:
prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž
páteře a trupu
prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin
prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek
prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž
prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů
a kolapsovými stavy
prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci
s břemeny
prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu
závažnými duševními nemocemi a poruchami chování
Během studia je žák povinen absolvovat lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz a letní výcvikový (cykloturistický) kurz v plném rozsahu.
Potvrzuji, že výše uvedený uchazeč netrpí žádnou z uvedených chorob (pokud ano, zaškrtněte) a je
tudíž způsobilý ke studiu uvedeného oboru, jakož i výkonu tohoto povolání.
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