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Věc:

Žádost o uvolnění z předmětu – z vyučování TEV ze zdravotních důvodů

Vážená paní ředitelko,
žádám Vás tímto podle:
a) pro nižší stupeň gymnázia § 50 školského zákona odst. (2) Ředitel školy může ze

b)

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.
pro vyšší stupeň gymnázia dle § 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.

c) a v souladu s ustanovením Školního řádu GJAK ,
o uvolnění z předmětu tělesná výchova
mého dítěte – nezletilý žák/zletilý žák/jméno a příjmení:
datum narození:
trvale bytem:
na základě přiloženého posudku vydaného registrujícím lékaře dne …………
Současně žádám o uvolnění z vyučovacích hodin tělesné výchovy bez náhrady.
Příloha č. 1. Posudek registrujícího lékaře –dle vzoru

Datum : …………….

…………………………..
Podpis zákonných zástupců nezletilého žáka, zletilý žák
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