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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

obory vzdělání s kódem K

(maturitní)

Všeobecné informace:
 termín podání přihlášek pro 1. kolo - denní forma – do 01.03.2021 včetně řediteli školy – osobně nebo poštou
 v 1. kole možno podat 2 přihlášky
 v přijímacím řízení je uchazeč veden pod registračním číslem, nikoli pod jménem
 žáci ze základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování, potvrzené ZŠ
 uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, musí mít na přihlášce hodnocení o prospěchu a chování potvrzené ZŠ za
poslední 2 ročníky, nebo předloží úředně ověřené kopie těchto ročníkových vysvědčení
 přihlášku ke studiu na střední škole obdrží uchazeč na své základní škole, nebo ji lze stáhnout ze stránek školy
www.gssmikulov.cz
 veškeré informace týkající se jednotné přijímací zkoušky (včetně ilustračních testů a testů z řádných termínů od
roku 2015) najdete na www: https://prijimacky.cermat.cz/
 Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutno doručit škole současně s přihláškou,
tedy nejpozději dne 1. března 2021.
 Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na www.gssmikulov.cz
dne 30. dubna 2021 (v případě konání náhradního termínu jednotných testů nejpozději dne 20. května 2021).
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za
oznámená.
Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; nebude-li zápisový lístek v této lhůtě odevzdán, je možné místo obsadit
jiným uchazečem.
 Rozhodnutí o nepřijetí žáka bude vydáno osobně, nebo zasláno poštou do vlastních rukou na adresu zákonného
zástupce žáka, popř. na adresu zletilého žáka dne 30. dubna 2021 (v případě konání náhradního termínu
jednotných testů dne 20. května 2021).
 Zápisový lístek vydává příslušná základní škola; pokud uchazeč není žákem základní školy, zápisový lístek vydá
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Cejl 73, Brno. Nebude-li naplněn počet žáků v jednotlivých
oborech vzdělání v prvním kole, bude vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení.
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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

obory vzdělání s kódem H, E, C

(učební)

Všeobecné informace:
 termín podání přihlášek pro 1. kolo - denní forma – do 01.03.2021 včetně řediteli školy – osobně nebo poštou
 v přijímacím řízení je uchazeč veden pod registračním číslem, nikoli pod jménem
 na obory vzdělání s kódem H, E, C – musí být na přihlášce potvrzení lékaře - Závěr o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání pro daný obor vzdělání
 žáci ze základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování, potvrzené ZŠ
 uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, musí mít na přihlášce hodnocení o prospěchu a chování potvrzené ZŠ za
poslední 2 ročníky, nebo předloží úředně ověřené kopie těchto ročníkových vysvědčení
 přihlášku ke studiu na střední škole obdrží uchazeč na své základní škole, nebo ji lze stáhnout ze stránek školy
www.gssmikulov.cz
 u oborů vzdělání s kódem H, E, C se přijímací zkouška nekoná
 Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutno doručit škole současně s přihláškou,
tedy nejpozději dne 1. března 2021.
 Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na www.gssmikulov.cz
dne 22. dubna 2021.
 Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; nebude-li zápisový lístek v této lhůtě odevzdán, je možné místo
obsadit jiným uchazečem.
 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za
oznámená.
 Rozhodnutí o nepřijetí žáka bude vydáno osobně, nebo zasláno poštou do vlastních rukou na adresu zákonného
zástupce žáka, popř. na adresu zletilého žáka dne 23. dubna 2021.
 Zápisový lístek vydává příslušná základní škola; pokud uchazeč není žákem základní školy, zápisový lístek vydá
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Cejl 73, Brno
 Nebude-li naplněn počet žáků v jednotlivých oborech vzdělání v prvním kole vyhlášeno II. kolo přijímacího
řízení.
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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2021/2022
79-41-K/81

Gymnázium

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (studijní obor)
osmiletý, denní forma vzdělávání
Počet přijímaných žáků:

I. kolo

30

celkem 30

Písemné testy jednotné zkoušky
Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání; v prvním termínu se jednotná
zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška
koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Obdobně v prvním náhradním termínu koná
uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku
koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.
Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.
Přesný termín (včetně hodiny) a místo konání jednotné zkoušky bude zákonnému zástupci uchazeče, popř.
zletilému uchazeči sděleno písemně dopisem do vlastních rukou neprodleně, nejpozději však 14 dnů před konáním
zkoušky v 1. a 2. termínu; nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky v náhradním termínu.

forma studia

kód oboru

název oboru

počet
přijímaných

osmileté
denní

7941K/81

Gymnázium

30

1. kolo 1. termín
1. kolo 2. termín

náhradní termín
k prvnímu termínu

náhradní termín
k druhému termínu

12.5.2021

13.5.2021

14.4.2021
15.4.2021

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do
tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li
omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním. Při rozhodování o přijetí budou tito
náhradníci hodnoceni v souhrnu výsledků ostatních uchazečů z řádného termínu konání jednotné zkoušky.
Podle § 60 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění stanovuji tato kritéria pro přijetí:
kritérium
a) JPZ - test z českého jazyka a literatury
b) JPZ - test z matematiky
c) hodnocení na vysvědčení ZŠ - ČJ, M, cizí jazyk
celkem

body
40 *)
50
5
95

*) dosažené body v JPZ vynásobené koeficientem 0,8; výsledek se nezaokrouhluje

Kritérium
a) + b) jednotná přijímací zkouška (JPZ)
Za tato kritéria může uchazeč získat z ČJL 40 bodů a MA 50 bodů, celkem tedy max. 90 bodů.
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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
c) hodnocení na vysvědčení ZŠ - ČJ, M, cizí jazyk
Hodnotí prospěch z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka uchazeče uvedený na přihlášce ke studiu za
1. pololetí čtvrtého ročníku a 1. pololetí pátého ročníku základní školy. Na základě součtu těchto známek je
přidělen bodový zisk za prospěch. Maximální počet bodů je 5 bodů. Body jsou přiděleny podle této tabulky.

součet
ČJ+M+cizí jazyk

6

7

8

9

10

11 a více

počet bodů

5

4

3

2

1

0

V I. kole přijímacího řízení bude celkem přijato prvních 30 uchazečů dle celkového dosaženého počtu bodů.
V případě rovnosti celkově dosažených bodů u dvou a více uchazečů se uplatňují jednotlivá kritéria v tomto pořadí
(výše se v celkovém pořadí umístí ten uchazeč, který má):
1. vyšší počet získaných bodů v kritériu b) – MA, max. 50
2. vyšší počet získaných bodů v kritériu a) – ČJL přepočtené, max. 40
3. vyšší počet získaných bodů v kritériu c) – max. 10
4. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotném testu z matematiky MAOU
5. vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotného testu z českého jazyka a literatury – oblast ověřovaných
vědomostí a dovedností – pravidla českého pravopisu ČJL-A
6. vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotného testu z matematiky – oblast ověřovaných vědomostí a
dovedností – geometrie v rovině a prostoru MA-C
7. vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotného testu z českého jazyka a literatury – oblast ověřovaných
vědomostí a dovedností – porozumění textu ČJL-C
Počet vydaných rozhodnutí o přijetí ze dne 30. dubna 2021 se automaticky sníží o počet uchazečů s nárokem na
náhradní termín písemných testů jednotné přijímací zkoušky, neboť i tito uchazeči musí být vyhodnoceni v rámci
I. kola přijímacího řízení; v tomto případě bude pak celkové konečné pořadí všech uchazečů zveřejněno na www
školy nejpozději dne 20. května 2021.
Pozn.:
GSS Mikulov je zaměřeno především na výuku anglického jazyka; žáci budoucí primy budou mít dle ŠVP jako cizí jazyk – jazyk
anglický.
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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2021/2022
79-41-K/41
Gymnázium
obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obor)
4letý, denní forma vzdělávání
Vstupní předpoklady uchazeče:
 splnění povinné školní docházky
Počet přijímaných žáků:

I. kolo

30

celkem 30

Písemné testy jednotné zkoušky
Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání; v prvním termínu se jednotná
zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška
koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Obdobně v prvním náhradním termínu koná
uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku
koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.
Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.
Přesný termín (včetně hodiny) a místo konání jednotné zkoušky bude zákonnému zástupci uchazeče, popř.
zletilému uchazeči sděleno písemně dopisem do vlastních rukou neprodleně, nejpozději však 14 dnů před konáním
zkoušky v 1. a 2. termínu; nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky v náhradním termínu.
forma studia

kód oboru

název oboru

počet
přijímaných

čtyřleté
denní

7941K/41

Gymnázium

30

1. kolo 1. termín
1. kolo 2. termín

12.4.2021
13.4.2021

náhradní termín
k prvnímu termínu

náhradní termín
k druhému termínu

12.5.2021

13.5.2021

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do
tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li
omluva ředitelem školy uznána, žák bude zkoušku konat v termínu náhradním. Při rozhodování o přijetí budou tito
náhradníci hodnoceni v souhrnu výsledků ostatních uchazečů z řádného termínu konání jednotné zkoušky.

Dodatečné rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky
Ředitel školy může v rámci prvního kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání, jehož součástí je
jednotná přijímací zkouška, dodatečně rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání této zkoušky za
předpokladu, že je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu
přijímaných uchazečů (30 uchazečů) do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Pokud za těchto podmínek ředitel školy rozhodne o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní
tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději
do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.
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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
Podle § 60 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění stanovuji tato kritéria pro přijetí:
kritérium

body

a) JPZ - test z českého jazyka a literatury
b) JPZ - test z matematiky
c) hodnocení na vysvědčení - ČJ, M, cizí jazyk
celkem

40 *)
50
5
95

*) dosažené body v JPZ vynásobené koeficientem 0,8; výsledek se nezaokrouhluje

Kritérium
a) + b) jednotná přijímací zkouška (JPZ)
Za tato kritéria může uchazeč získat z ČJL 40 bodů a MA 50 bodů, celkem tedy max. 90 bodů.
c) hodnocení na vysvědčení ZŠ - ČJ, M, cizí jazyk
Hodnotí prospěch z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka uchazeče uvedený na přihlášce ke studiu za
1. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku základní školy. Na základě součtu těchto známek je
přidělen bodový zisk za prospěch. Maximální počet bodů je 5 bodů. Body jsou přiděleny podle této tabulky:

součet
ČJ+M+cizí jazyk

6

7

8

9

10

11 a více

počet bodů

5

4

3

2

1

0

Stanovení výsledků přijímacího řízení
Celkový bodový zisk je výsledkem součtu bodů získaných v jednotlivých uvedených kritériích, tedy maximálně 95
bodů. Jednotliví uchazeči budou seřazeni sestupně podle celkového bodového zisku.
V I. kole přijímacího řízení bude přijato 30 uchazečů.
V případě rovnosti celkově dosažených bodů u dvou a více uchazečů se uplatňují jednotlivá kritéria v tomto pořadí
(výše se v celkovém pořadí umístí ten uchazeč, který má):
1. vyšší počet získaných bodů v kritériu b) – MA, max. 50
2. vyšší počet získaných bodů v kritériu a) – ČJL přepočtené, max. 40
3. vyšší počet získaných bodů v kritériu c) – max. 5
4. vyšší počet získaných bodů v kritériu d) – max. 5
5. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (tj. úlohách bez nabídky odpovědí) v jednotném testu z matematiky MAOU
6. vyšší úspěšnost v tzv. „komplexech úloh“ jednotného testu z českého jazyka a literatury – oblast ověřovaných
vědomostí a dovedností – pravidla českého pravopisu ČJL-A
Počet vydaných rozhodnutí o přijetí ze dne 30. dubna 2021 se automaticky sníží o počet uchazečů s nárokem na
náhradní termín písemných testů jednotné přijímací zkoušky, neboť i tito uchazeči musí být vyhodnoceni v rámci
I. kola přijímacího řízení; v tomto případě bude pak celkové konečné pořadí všech uchazečů zveřejněno na www
školy nejpozději dne 20. května 2021.
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Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2021/2022
65-51-H/01

Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
počet přijímaných žáků:
1. kolo
30
celkem 30
(v případě nenaplnění kapacity budou vyhlášena ředitelem GSS další kola)

29-54-H/01

Cukrář
ŠVP Cukrář
počet přijímaných žáků:
1. kolo
25
celkem 25
(v případě nenaplnění kapacity budou vyhlášena ředitelem GSS další kola)

23-51-H/01

Strojní mechanik
ŠVP Strojní mechanik
počet přijímaných žáků:
1. kolo
25
celkem 25
(v případě nenaplnění kapacity budou vyhlášena ředitelem GSS další kola)

23-51-E/01

Strojírenské práce
ŠVP Zámečnické práce
počet přijímaných žáků:

1. kolo

14

celkem 14

Zednické práce
ŠVP Zednické práce
počet přijímaných žáků:

1. kolo

14

celkem 14

Stravovací a ubytovací služby
ŠVP Kuchařské práce
počet přijímaných žáků:
1. kolo

14

celkem 14

Pečovatelské služby
ŠVP Pečovatelské práce
počet přijímaných žáků:

14

celkem 14

36-67-E/01

65-51-E/01

75-41-E/01

1. kolo

obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obor)
3leté, denní forma vzdělávání
přijímací zkoušky:

NE

Pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné doložit k přihlášce doporučení školského
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.
Vstupní předpoklady uchazeče:
 ukončená nebo splněná povinná školní docházka
 potvrzení lékaře - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro daný obor vzdělání
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Kritéria přijímacího řízení:
 průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí předposledního ročníku (8. ročník) povinné školní
docházky
 je-li za toto období nehodnocen ze všech předmětů, bude se brát průměrný prospěch ze všech předmětů za
2. pololetí předcházejícího ročníku povinné školní docházky
Hodnotící průměr určí pořadí uchazeče, prvních 30 (popř. 25, 14) uchazečů bude přijato.
Kritéria pro pořadí při shodnosti hodnotícího průměru:
Přednost má:
1. lepší hodnocení z českého jazyka za 1. pololetí předposledního ročníku základní školy
2. lepší hodnocení z matematiky za 1. pololetí předposledního ročníku základní školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2021/2022
78-62-C/02

Praktická škola dvouletá
ŠVP Praktická škola dvouletá

obor vzdělání poskytující střední vzdělání
2letý, denní forma vzdělávání
počet přijímaných žáků:
1. kolo
12
celkem 12
(v případě nenaplnění kapacity budou vyhlášena ředitelem GSS další kola)
přijímací zkoušky:

NE

Pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné doložit k přihlášce doporučení školského
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.
Vstupní předpoklady uchazeče, kteří ukončili:
 povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo
 povinnou školní docházka v základní škole speciální nebo
 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání nebo
 základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním
postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy
 potvrzení lékaře - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro daný obor vzdělání
Kritéria pro přijetí:
 průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky;
Hodnotící průměr určí pořadí uchazeče, prvních 12 uchazečů bude přijato.
Kritéria pro pořadí při shodnosti hodnotícího průměru:
Přednost má:
1. lepší hodnocení z českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku základní školy
2. lepší hodnocení z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku základní školy

strana 9

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
PŘÍLOHA
Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
potvrzení lékaře - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro daný obor vzdělání
Kód oboru

Název oboru

Počet žáků ve skupině
1. ročník
2. ročník a vyšší

Zdravotní omezení

23-51-H/01

Strojní mechanik

12

12

1,3,7a,19

29-54-H/01

Cukrář

12

10

4,9a,19,26

65-51-H/01

Kuchař-číšník

17

12

1,4,9a,19,26

23-51-E/01
36-67-E/01

Strojírenské práce
Zednické práce

12
8

12
8

1,3,5,7a,19,20,21,22
1,4,7a,9a,11,19,21,22

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

8

8

7c,8a,9a,19,26

75-41-E/01

Pečovatelské služby

8

8

1,9a,23

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání
musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským
poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav,
zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.
Kategorizace:
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.
3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů 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.
5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2
věta druhá školského zákona.
7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.
9. Přecitlivělost na
a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.
11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá
školského zákona.
19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností 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.
20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2
věta druhá školského zákona.
22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové
vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.
26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
§ 67 odst. 2 věta školského zákona:
Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.
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