
PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ 
 
 
Jméno a příjmení ____________________________________________________________________ 
 
třída ________________________ 
 
nar. _______________________________ bytem ___________________________________________ 
 
Vyučující Tv __________________________________________________________________ 
 
O úplné uvolnění z TV žádám na  celý školní rok ____________ /____________ 
 

________ pololetí šk. roku ____________ /____________ 
 
Částečné osvobození z TV   od ___________________ do ___________________  
 
Druh oslabení, nevhodná cvičení a činnosti: 
 
 
 
 
 
 
Dne  _______________________________ 
 
 
U nezletilých žáků jméno a příjmení + podpis zákonného zástupce: 
        _______________________________ 
 
Jméno a příjmení + podpis žáka _________________________________________________________  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nedílnou součástí žádosti je vždycky lékařský posudek, vydaný registrujícím lékařem. Obsah lékařského 
posudku je dán vyhláškou č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (viz 
§ 8 vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově. 
 
Poznámka: 
Částečné osvobození z Tv znamená, že žáci navštěvují hodiny Tv a s výjimkou cvičení nedoporučených 
lékařem se plně účastní výuky.  
Úplné osvobození z Tv znamená, že žáci v hodinách Tv necvičí a nejsou z Tv klasifikováni. 
Pokud má žák při úplném uvolnění výuku TV v rozvrhu první dvě hodiny, pak jeho výuka začíná třetí 
vyučovací hodinou, to znamená, že za první dvě hodiny žáka nenese škola zodpovědnost. Pokud má žák 
tuto výuku v rozvrhu poslední dvě hodiny, končí jeho výuka poslední vyučovací hodinou před TV. 
V ostatních případech je přítomen ve výuce a je nad ním vykonáván dohled příslušným vyučujícím. 
 
POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ Z TV 
 
ŽÁDOST se podává pouze na aktuální školní rok. Žák je uvolněn buď na celý šk. rok nebo na pololetí. 
 
Žádost je nutné odevzdat do 15. září – na celý školní rok nebo na 1. pololetí, bezodkladně v jiných 
případech dle zdravotního stavu. 
Žádost žák odevzdá v kanceláři školy paní Miriam Mrkvové.  
Rozhodnutí ředitelky školy obdrží: žák, třídní učitel a učitel TV. 
O žádosti žák informuje svého učitele TV a třídního učitele. 


