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POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K POSTUPU UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ 

PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA A SEBEOBRANA 
 

 

1. Žák může být uvolněn z výuky TV a SE pouze na základě posudku o zdravotní způsobilosti 

vydaného registrujícím lékařem (není dostačující doporučení odborného lékaře). 

2. Žák může být uvolněn z výuky TV a SE částečně nebo úplně na základě vyhlášky č. 391/2013 Sb., o 

zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a to na dobu jednoho pololetí školního roku 

nebo na dobu celého školního roku (na kratší dobu žáka uvolnit nelze). 

3. Žák (zákonný zástupce nezletilého žáka), který žádá o uvolnění z TV či SE, podává žádost na 

příslušném formuláři (vzor žádosti na webové stránce školy). 

4. U registrujícího lékaře žák/zákonný zástupce nezletilého žáka požádá o vydání posudku o zdravotní 

způsobilosti, ve kterém bude jasně určeno období, na které má být žák z TV či SE uvolněn a zda jde 

o úplné uvolnění nebo jen částečné uvolnění. 

5. Žák odevzdá lékařský posudek a tiskopis žádosti o uvolnění z výuky TV či SE třídnímu učiteli, který 

jej předá do sekretariátu školy. Vyplněný formulář žádosti musí být odevzdán vždy společně 

s lékařským posudkem, a to bez zbytečného odkladu. 

6. Ředitelka školy písemně sdělí žákovi stanovisko k žádosti. 

7. Škola (třídní učitelé) vede přehled o všech žácích, kteří jsou uvolněni z výuky TV a SE v systému 

Bakalář. 

8. O uvolnění z TV a SE nelze žádat zpětně, tedy za období, které již uplynulo. Individuálně budou 

posuzovány výjimky – případy náhlé a zpravidla dlouhodobé změny zdravotního stavu či závažné 

indispozice v průběhu vzdělávání. 

9. Před zahájením výuky se žák osobně nahlásí příslušnému učiteli TV či SE k docházce, následně 

postupuje podle bodu 10. 

10. V případě částečného uvolnění z TV či SE je učitel povinen řídit se doporučeními lékaře uvedenými 

v lékařském posudku a uplatňovat ve výuce žáka individuální přístup na základě rozhodnutí 

ředitelky školy dle § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

11. V případě úplného uvolnění z TV či SE na základě rozhodnutí ředitelky školy dle § 67 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se žák neúčastní vyučování TV či SE, a to bez náhrady.  

12. Žák není z předmětu, ze kterého je uvolněn, hodnocen. 

 

V Karlových Varech dne 16.01.2020 

 

 

Mgr. Vendula Pušová 

ředitelka školy  
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