Postup při podání žádosti o uvolnění
z tělesné výchovy
Abstrakt
Ředitel školy uvolní žáka z vyučování v předmětu tělesná výchova na základě posudku vydaného
registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí nebo celý školní rok. U kratších období
není třeba dokládat lékařský posudek. Náležitosti lékařského posudku řeší platná legislativa. Lékaři mají
povinnost lékařský posudek na základě žádosti vydat. Ředitel školy postupuje dle § 50 odst. (2) zákona
č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění (dále jen „ŠZ“), v případě žáků plnících povinnou školní docházku,
dle § 67 odst. (2) ŠZ v případě žaků ostatních.
Postup
1.
2.
3.
4.

Podat žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k výuce TV věcně příslušnému lékaři.
Podstoupit vyšetření dle pokynů lékaře.
Lékař vystaví lékařský posudek a předá žadateli nebo posuzované osobě.
Podat žádost o uvolnění z výuky TV řediteli školy doplněnou o lékařský posudek. Bez platného
lékařského posudku žádosti nelze vyhovět.

Žádost
Žádost podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Žádost obsahuje:






o co se žádá, komu je žádost adresována (řediteli školy),
jméno, příjmení zákonného zástupce žáka (u nezletilých žáků),
nebo jméno, příjmení, datum narození a třídu žáka (u zletilého žáka),
období, na které se žádá uvolnění (pololetí školního roku, celý školní rok),
souhlas/nesouhlas zákonného zástupce s uvolněním žáka bez náhrady, pokud se jedná
o první nebo poslední vyučovací hodinu (u žáků plnících povinnou školní docházku),
podpis zletilého žáka nebo podpis zákonného zástupce nezletilého žáka a nezletilého žáka.

Lékařský posudek
Poskytovatel (lékař, zdravotnické zařízení apod.) postupuje v souladu s § 41 písm. a), § 42 zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění (dále jen „ZSZS“). Na žádost
pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní
způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, vydá poskytovatel lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti pro výkon tělesné výchovy, a to dle § 43 odst. (1) písm. a) ZSZS do 10 pracovních
dnů od obdržení nebo ústního podání žádosti.
Lékařský posudek vydává (pokud ZSZS nebo jiný právní předpis nestanoví jinak) registrující
poskytovatel posuzované osoby nebo poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele;
tato skutečnost se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené posuzujícím lékařem
o posuzované osobě; záznam podepíše posuzující lékař a posuzovaná osoba (případně další oprávněné
osoby). Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické

lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis
nestanoví jinak.
Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, zajistí neprodleně jeho prokazatelné předání posuzované
osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku
oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou.
Prokazatelným předáním lékařského posudku se mj. rozumí jeho převzetí posuzovanou osobou
stvrzené podpisem této osoby, s uvedením data převzetí, nebo jde-li o osobu, která o vydání
lékařského posudku oprávněně pořádala a která není posuzovanou osobou, uvede se též číslo
občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti a důvod vydání posudku; potvrzení o převzetí
lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
Pokud poskytovatel nevydá posudek ve lhůtě 10 pracovních dnů, může se dopustit přestupku ve smyslu
ustanovení § 90 odst. (1) písm. l), za který může být uložena pokuta dle ustanovení § 90 odst. (7)
písm. d) ZSZS.
Náležitosti lékařského posudku
Náležitosti lékařského posudku se mj. řídí vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
v platném znění. Dle přílohy č. 1 vyhlášky lékařský posudek obsahuje vždy:
1. identifikační údaje
a. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území
České republiky, jde-li o cizince,
b. poskytovatele, který lékařský posudek vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení
poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele
v případě právnické osoby, adresa místa poskytování zdravotních služeb, identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c. posuzujícího lékaře, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
d. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku.
2. účel vydání posudku,
3. posudkový závěr,
4. poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání a o možnosti vzdání se práva
na přezkoumání,
5. datum vydání posudku,
6. datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu
nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis 1.
Další náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu stanovuje také
vyhláška MZ č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v platném znění.
Jde-li o lékařský posudek se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní
způsobilosti s podmínkou ke sportu nebo tělesné výchově, uvede se konkrétní sport nebo předmět
tělesná výchova; jde-li o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, uvede se sport podle přílohy č. 1 k
této vyhlášce, nebo k organizovanému sportu, nebo neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná
výchova, uvede se vždy doba platnosti posudku.

1

vyhláška MZ č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v platném znění.

