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Posudek registrujícího lékaře  - uvolnění z výuky TV 

 
 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 50, odst. 2 § 50 ředitel školy může ze 
zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce 
zcela nebo zčásti z vyučování některého 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.  

Osobní údaje 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Místo trvalého pobytu  

Lékařský posudek 

Pořadové číslo / označení 
posudku 

 

Účel vydání posudku  
 

Posudkový závěr  

Datum ukončení platnosti 
posudku 

 

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání 

Posuzovaná osoba může do 10 dnů po obdržení posudku podat návrh na přezkoumání 
posudku prostřednictvím lékaře, který posudek vydal. Pokud nebyl podán návrh na 
přezkoumání posudku, je tento posudek platný. 

Razítko lékaře  

Datum vydání posudku  

Podpis lékaře  
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LÉKAŘSKÝ POSUDEK – PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ Z TV  
 

Předpis č. 561/2004 Sb., v platném znění, Zákon o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 50, 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.  

Vyhláška č. 391/2013 Sb., § 2  

Zdravotní způsobilost se posuzuje ke zdravotní náročnosti výkonnostního sportu, vrcholového 

sportu, organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo sportu a tělesné výchově ve 

sportovních školách nebo k předmětu tělesná výchova za účelem uvolnění žáka z vyučování 

tohoto předmětu (dále jen „předmět tělesná výchova“) 

§8 Lékařský posudek  

Lékařský posudek obsahuje náležitosti stanovené jiným právním předpisem upravujícím obsah a 

náležitosti zdravotnické dokumentace. Jde-li o lékařský posudek:  

a) 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  

b) k organizovanému sportu, nebo neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova, 

uvede se vždy doba platnosti posudku.  

  

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb., příloha 1 část 9 

Lékařský posudek obsahuje vždy:  

a) identifikační údaje:  

1. 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,  

2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, 

razítko poskytovatele,  

3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, 

příjmení a podpis lékaře,  

4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,  

b) účel vydání posudku,  

c) posudkový závěr,  

d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,  

e) datum vydání posudku,  

f) 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.  
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