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Název ŠVP:    Řezník 
Kód a název oboru vzdělávání: 29-51-E/01 Potravinářská výroba 
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem 
Forma vzdělávání:   denní forma vzdělávání 
Délka vzdělávání:   3.0 roky 
 

Uplatnění absolventa 
Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě 
potravinářských výrobků, zejména při výrobě v masném průmyslu týkající se přípravy a úpravy surovin 
a jednotlivých způsobů zpracování masa a masných výrobků, a to zejména jako pracovník ve výrobě 
masných produktů, provozech masokombinátů, specializovaných prodejních provozech a 
v zemědělsko - potravinářském sektoru. Je připravován také pro výkon činností při skladování surovin 
a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému 
zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a 
expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v masné výrobě. Absolvent je 
veden k hospodárnému využívání surovin a energetických zdrojů, nakládání s provozními odpady, 
dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů. 

 

Zdravotní způsobilost uchazeče  
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní 
způsobilosti pro daný obor vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný 
praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru 
předpokládaného uplatnění.  
Ke studiu mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Podmínky zdravotní způsobilosti 
jsou stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, ve znění pozdějších 
předpisů ( 7c, 8a, 9a, 19, 26).  
Omezení zdravotní způsobilosti uchazeče o obor vzdělávání 29-51-E/01 Potravinářská výroba  :  
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,pokud 
při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 
2 věta druhá školského zákona. 
Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, 
pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce 
prašném prostředí. 
Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

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 
Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 
(§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona :  Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření 
absolventa) 

 

Způsob ukončení vzdělávání 
Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí  
platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o 
závěrečné zkoušce a výuční list. 
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