
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ 

Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, 147 00 

 

Žádost o uvolnění z vyučování předmětu Tělesná výchova Jméno uchazeče:  Rodné číslo:   

Datum:   Třída:  

Žádám o uvolnění z vyučování předmětu Tělesná výchova v období: 

od ……………………………………. do ……………………….………  
 

V Praze dne …………………………………   Podpis žáka……………………..……………….. 
Souhlasné vyjádření zákonného zástupce nezletilého žáka  

Zákonný zástupce  Jméno a přijmení:  Rodné číslo:   Adresa trvalého pobytu:  

S žádostí o uvolnění z tělesné výchovy souhlasím. 

 

V Praze dne ………………………..                                            Podpis zákonného zástupce……………………….. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Vyjádření registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře Vzhledem ke zdravotnímu stavu jmenované/ho doporučuji výše uvedené žádosti vyhovět 
a uvolnit jej zcela z vyučování předmětu tělesná výchova ve výše uvedeném období. 
 

V Praze dne …………………..        Razítko a podpis lékaře……………………………………….. 
 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Vrbova 1233. Praha 4 – Braník, 147 00 

ROZHODNUTÍ Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., se sídlem Praha 4 – Braník, Vrbova 1233 jako věcně a místně příslušný orgán podle § 67 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dnešního dne rozhodl takto: 

 Výše uvedený žák se od……………………….. do…….………………… zcela uvolňuje z vyučování 
v předmětu tělesná výchova. 
 

V Praze dne …………………   …………………………….…………………………. 
       zástupce ředitele školy 



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ 

Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, 147 00 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti Níže jmenovaná/ný je zdravotně způsobilá/ý vzdělávání v níže uvedeném oboru vzdělání, tj. zejména netrpí žádnou z níže uvedených chorob vyjmenovaných ve vládním nařízení č. 
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 
 Jméno žáka:  

Rodné číslo:   

Obor:  

Datum:   Razítko a podpis lékaře:  

  

__________________________________________________________ 
Omezení dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání pro výše uvedené obory. 
 Žáci níže uvedených oborů nesmí dle tohoto vládního nařízení trpět žádnou z níže uvedených 
chorob. 

29-54-H/01 Cukrář (4, 9a, 19, 26) 

65-51-H/01 Kuchař číšník (1, 4, 9a, 19, 26) 

65-42-M/01 Hotelnictví (1, 4, 9a, 19, 26) 

65-41-L/01 Gastronomie (26)  

 

(Čísla v závorce za konkrétním oborem představují čísla omezení dle přílohy Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání) 

 
 

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 
zátěž páteře  
 

4) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé i jemné motoriky)  
 

9a) Přecitlivělost na alergizující látky při praktickém vyučování 
 

19) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 
kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví 
 

26) Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu  


