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ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY             
(platnost tiskopisu od 01. 07. 2019) 

Číslo jednací: OAZS/    ze dne:            Vyřizuje:                           (vyplní škola) 

1. Vyplní zákonný zástupce 

Příjmení a jméno žáka/-yně:      Datum nar.:    . 

Adresa bydliště:                                                                  

Třída:  Školní rok:   Jméno učitele těles. výchovy:                 . 

Žádám o uvolnění žáka/-yně z výuky tělesné výchovy dle níže uvedených doporučení lékaře. 

Souhlasím se sdělením diagnózy pro potřeby učitele tělesné výchovy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů. 

 
Příjmení a jméno zák. zástupce:           . 

Adresa:              . 

Dne:    podpis zák. zástupce:     . 
    (i při zletilosti žáka/-yně) 
 

2. Vyjádření lékaře 

Diagnóza:             . 

Doporučuji uvolnit zcela – zčásti*) z tělesné výchovy. 

V případě částečného uvolnění z těchto činností: 

              . 

Platnost uvolnění od:   do:    . 

 

 
 

Dne:       Razítko a podpis lékaře:     . 
 

3. Rozhodnutí ředitele školy čj. OAZS/    ze dne:   . 

Ředitel školy uvolňuje výše uvedeného žáka/-yni z tělesné výchovy na základě vyjádření lékaře v rozsahu a s platností 

dle odst. 2 této žádosti (§67, odst. 2 a § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon). 
 

Na vědomí učiteli TEV:    . 

Na vědomí třídnímu učiteli:   . 

 

V Žatci dne:        

Mgr. Jiří Karas 

        ředitel 

*) Nehodící se škrtněte 

 

Spisový znak:  Skartační znak:  Skartační lhůta: 
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POUČENÍ  
(je nedílnou součástí Žádosti o uvolnění z výuky TEV) 

 

POSTUP PŘI UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 

 

1) Uvolnění z TEV se týká žáků, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou účastnit tělesné 
výchovy, § 67, odst. 2.  zákona č. 561/2004 Sb.  (Školský zákon)  

 

2) Žádost o uvolnění z TEV musí být: 
 

• řádně vyplněna 

• podepsána zákonným zástupcem žáka – žákyně i u zletilých žáků 

• potvrzena lékařem 
 

3) Uvolnění z TV je nutné doložit nejpozději do 15. 9. t.r.  nebo bezprostředně po zhoršené zdravotní 
situaci, v termínu určeném školou. 

 

4) Pokud jsou všechny podmínky řádně splněny a žák – žákyně je zcela uvolněn/a z TEV (uvedeno 
na vysvědčení), žák – žákyně se účastní hodin povinné tělesné výchovy, necvičí, ale řídí se pokyny 
učitele TEV, které jsou v souladu s jeho bezpečností a ochranou.   
 
Pokud se jedná o první nebo poslední vyučovací hodiny v rozvrhu dne, žák – žákyně může požádat 

ředitele školy (prostřednictvím zákonného zástupce) o uvolnění z těchto vyučovacích hodin. 

 
5) Pokud je žák – žákyně částečně uvolněn z TEV, účastní se hodin povinné TEV, vykonává činnosti 

uložené učitelem TEV, které nejsou v rozporu s doporučením lékaře, a respektuje nařízení 
učitele, která jsou v souladu s ochranou a bezpečností a zdraví žáka. 

 

 

 

 
 

V Žatci dne: .............................................              podpis žáka: ..............................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


