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ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo trvalého
pobytu:

Podle ustanovení dle § 50 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění, žádáme o uvolnění z
předmětu tělesná výchova našeho dítěte:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého
pobytu:

Uvolnění je platné od: ____________________ do: ____________________ na základě písemného
doporučení (viz níže) registrujícího nebo odborného lékaře.

Písemné doporučení

je
není

přílohou této žádosti.

Žádám,   aby můj syn/moje dcera nenavštěvoval/a ty hodiny tělesné výchovy, které jsou v
rozvrhu zařazeny jako první nebo poslední.
Jsem si vědom/a, že v uvolněných hodinách přebírám za své dítě plnou zodpovědnost, což
stvrzuji svým podpisem.

____________________

Nežádám, aby můj syn/moje dcera* nenavštěvoval/a* ty hodiny tělesné výchovy, které
jsou v rozvrhu zařazeny jako první nebo poslední.
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V ____________________ dne: ____________________

Podpis zákonného zástupce:

Vyjádření lékaře/lékařky

Pro výše uvedeného žáka doporučuji:

úplné osvobození z tělesné výchovy
částečné osvobození z tělesné výchovy
Druh omezení: ____________________________________________________________

V ____________________ dne:

Razítko a podpis lékaře/lékařky:

Rozhodnutí

Na základě žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka / žádosti zletilého žáka ředitelka
základní školy a gymnázia, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a
gymnázium Ježek bez klece se sídlem š. p. o. Horákov 61, 664 04  Mokrá-Horákov, místem
poskytovaného vzdělávání Lidická 6a, 602 00  Brno podle § 50 odst. 2 a 67 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a dále posouzení lékaře dnešního dne rozhodla takto:

Výše uvedený žák se od……………………….. do…….…………………
zcela uvolňuje

částečně uvolňuje z vyučování v předmětu tělesná výchova.

V Brně dne …………………                                   …………………………….…
Mgr. Gabriel Boček Ježková,

ředitelka školy
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