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Pokyn ředitelky školy k postupu při uvolňování z výuky tělesné výchovy 

Pro uvolňování z výuky předmětu tělesná výchova platí ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon), v platném znění: 

 
1. pro nižší stupeň gymnázia  platí ustanovení §50 školského zákona odst. (2). 
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka  
na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého 
předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto 
předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování  
na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn  
na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací 
hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 
 
2. pro vyšší stupeň gymnázia platí ustanovení § 67 školského zákona 
odst. (2). Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit 
žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka uvedeného 
v § 16 odst. 9 může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, 
že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z 
předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná 
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného 
registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na 
školní rok. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 
 

Postup pro podání žádosti 

1. Žák si vyzvedne tiskopis žádosti pro uvolnění z výuky tělesné výchovy u třídního 
učitele, v kanceláři školy nebo si jej stáhne z webu školy. Žádost podává zákonný 
zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. 
 
2. 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. 
 
3. Žák odevzdá lékařský posudek a žádost o uvolnění v kanceláři školy. 
 
4. Ředitelka vyhotoví rozhodnutí k žádosti a informuje o něm. 
 
 
 
V Blovicích dne 21. srpna 2019     Mgr. Marcela Šustrová 
                ředitelka školy 


