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Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem,  Pod Zábřehem 1100, okres 

Kroměříž, příspěvková organizace  

  

   

Žádost o uvolnění z vyučování   

v předmětu tělesná výchova   
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: .................................................................................................................................................  

Místo trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování): ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................................ 

Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), žádám ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů o uvolnění žáka (žákyně) z vyučování 

předmětu tělesná výchova.  

Jméno žáka (žákyně):   ..........................................................................................................  

 Třídy: ..................................................    Žádám o uvolnění      zčásti     zcela  

z těchto důvodů: 

............................................................................................................................. ........................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................................ 

Přílohou přikládám posudek vydaný registrujícím lékařem.  

Datum a místo podpisu ...................................................................... Podpis zákonného zástupce: ..... .............................................  

Rozhodnutí  ředitele školy  

Žák (žákyně) byl(a)  rozhodnutím ředitele školy uvolněn(a) z předmětu tělesná výchova        zčásti    zcela  

v rozsahu přiloženého posudku vydaného registrujícím lékařem na dobu od ...................................... do .................................   

Přítomnost žáka (žákyně) v hodinách tělesné výchovy .......................................................................................................................   

…………...................................................................................................................................................................................................  

 V Bystřici pod Hostýnem dne ................................................   

Mgr. Jitka Vašalovská 

ředitel školy  
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Postup při uvolňování z výuky tělesné výchovy  
  

1. Žák může být na základě vyjádření lékaře uvolněn z výuky tělesné výchovy částečně nebo úplně podle ustanovení  

§ 50 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.  

2. Žák, který žádá o uvolnění z výuky tělesné výchovy, si vyzvedne formulář žádosti pro uvolnění z výuky tělesné 

výchovy u svého učitele tělesné výchovy. Žádost podává žák zletilý nebo zákonný zástupce žáka nezletilého.  

3. U svého lékaře si žák požádá o vydání lékařského posudku, ve kterém bude konkretizováno období, na které je žák 

uvolněn a zda jde o úplné uvolnění z tělesné výchovy nebo jen částečné uvolnění. V případě částečného uvolnění musí 

lékař stanovit přesně činnosti, ze kterých je žák v hodině tělesné výchovy uvolněn.  

4. Žák resp. jeho zákonný zástupce odevzdá lékařský posudek a formulář s žádostí o uvolnění u svého učitele tělesné 

výchovy, který si zaznamená do svého přehledu o žácích podstatné údaje, seznámí s nimi třídního učitele žáka a 

odevzdá tiskopis řediteli školy.  

5. Ředitel školy doplní na tiskopis svoje vyjádření, seznámí s ním učitele tělesné výchovy  a vyrozumí zákonné zástupce o 

svém rozhodnutí. Formulář uloží třídní učitel do dokumentace školy.  

6. V případě částečného uvolnění z tělesné výchovy je učitel povinen přihlížet k omezením žáka a přistupovat k jeho 

výuce individuálně.  

7. V případě uvolnění žák necvičí, ale je povinen být přítomen v hodině tělesné výchovy; dle možností pomáhá učiteli 

organizačně během výuky.  

8. Všechny vyplněné formuláře musí být odevzdány do 30. září vyučujícímu TV.  

  

tel.: 573 380 781 2/2 
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Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem,  Pod Zábřehem 1100, okres 

Kroměříž, příspěvková organizace  

  

  

  

Lékařský posudek  
Pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova   

  

Jméno žáka (žákyně):   .............................................................................................................................................  

Datum narození:    ................................................................................................................................................. ......  

Místo trvalého pobytu (popřípadě jiná adresa pro doručování): ............................................................. ............................................  

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

Závěr:  Žák je uvolněn z výuky tělesné výchovy  

zcela 

zčásti  – uvést činnosti, ze kterých je žák uvolněn:  ..................................................................................... ..........................  

............................................................................................................................................................ .......................................................  

............................................................................................................................. ......................................................................................  

Nemoci, stavy nebo vady vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost v předmětu tělesná výchova jsou uvedeny   

v příloze č. 2 k vyhlášce č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.  

  

Datum a místo: ..........................................................................................................................................   

Razítko a podpis lékaře:    

  

Poučení:  

Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, písemný návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

prokazatelného předání poskytovateli, který posudek vydal. Možnost podání návrhu na přezkoumání posudku, ve stejné lhůtě, 

má i osoba, které uplatněním posudku vznikají práva a povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou.   

Návrh na přezkoumání má – nemá odkladný účinek (nehodící se škrtněte).  

Posuzovaná osoba převzala lékařský posudek do vlastních rukou dne ........................................... a zároveň tím prohlašuje, že při 

lékařské prohlídce nezatajila žádnou nemoc, vadu nebo úraz, na kterou byla nebo je léčena, popřípadě má nějaké trvalé 

následky.  

 

               .................................................................................      

               podpis posuzované osoby  


