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Žádost o uvolnění žáka/žákyně z  výuky tělesné výchovy  
 
 
Vážený pane řediteli,  
na základě lékařského vyjádření Vás žádám o uvolnění mé dcery/mého syna z výuky tělesné výchovy. 
 
 
Jméno a příjmení žáka:       třída:     

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (ZZ): 
(Pokud není žadatel zletilý.)

  
Telefonické spojení na ZZ: 

 
 
Liberec, dne     
 

……………………………… 
podpis žadatele 

……………………………… 
podpis zákonného zástupce 

 
 

Lékařské vyjádření  
 

Nález:  

Doporučuji, aby výše jmenovaný(á) byl(a) uvolněn(a) v době od    do    
z výuky tělesné výchovy, a to: 

a) zcela  

b) částečně (prosíme, upřesněte) 

 

 

 

 

 

Dne: 

 
 
Razítko a podpis lékaře: 



GYMNÁZIUM 

A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC 

Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace 

adresa: Jeronýmova 425/27 email: stastnyj@jergym.cz 
 460 07 Liberec www: www.jergym.cz 
IČO: 467 480 75 tel./ fax: 482 771 329 

 

 

Rozhodnutí  ředitele školy  
 

Žádosti na základě zák. č. 561/2004 Sb. vyhovuji / nevyhovuji za podmínek uvedených níže 
ve vyjádření. 
 

Vyjádření ředitele školy k žádosti o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova. 

Č.j:……………..  

Na základě žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka / zletilého žáka, v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále 
posouzením doporučení lékaře stanovuji 

na dobu od: …….........  do: ………….. 

pro žáka: ……………………….………………..………...,  třída: ………..,  třídní učitel: ………………………………  

Gymnázia a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, 

úplné uvolnění / částečné uvolnění*) z vyučování předmětu tělesná výchova 

1) V případě úplného uvolnění stanovuji náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu takto: 
Je-li vyučovací hodina tělesné výchovy umístěna v rozvrhu hodin mezi výukou ostatních předmětů, tak po dohodě se 
zákonnými zástupci žáka bude v rozvrhu hodin stanoven vyučovací předmět, kterého se žák místo výuky tělesné 
výchovy bude účastnit: 

Den v týdnu:**).…..……, vyučovací hodina:**)….., předmět:**)……………...…..., třída:**)……. 

Den v týdnu:**).…..……, vyučovací hodina:**)….., předmět:**)……………...…..., třída:**)……. 

Je-li vyučovací hodina tělesné výchovy zařazena v rozvrhu hodin na první vyučovací hodinu, začíná v tento den pro žáka 
vyučování až další vyučovací hodinou. Je-li vyučovací hodina tělesné výchovy zařazena v rozvrhu hodin na poslední 

vyučovací hodinu, končí v tento den pro žáka vyučování již předchozí vyučovací hodinou. 

Den v týdnu: **) ……..  výuka začíná 2. vyučovací hodinou předmětem: **) …………….…………..  

Den v týdnu: **) ……..  výuka končí …….. vyučovací hodinou předmětem: **)……….……………..  

Na vysvědčení není žák klasifikován z předmětu tělesná výchova. Klasifikaci nahrazuje zápis „uvolněn(a)“. 

2) V případě částečného uvolnění je rozsah uvolnění uveden v doporučení lékaře. Žák bude přítomen ve výuce tělesné 
výchovy a během činností, kterých se žák souladu s rozsahem uvolnění nemůže zúčastnit, bude vyučujícím 
zaměstnáván jinými činnostmi. Na vysvědčení je žák z předmětu tělesná výchova klasifikován 

Třídní učitel zapíše výrok vyjádření neprodleně do třídního výkazu s uvedením data vyjádření a č. j. a současně do patřičné 
karty v evidenčním systému, aby se změna projevila také v elektronické třídní knize. 

 
 
 
Liberec, dne:         Mgr. Jaroslav Šťastný,  

ředitel školy 

1× založit 
1× žadatel 
1× třídní učitel 
1× vyučující TV 

*) nehodící se škrtněte 
**) proškrtněte nevyplněné položky 


