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ŽÁDOST o uvolnění z tělesné výchovy

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….. 

Rodné číslo: …………………………………………………………………………… 

Bydliště: ………………………………………………………………………………… 

Třída: ………….. 

Žádám Vás o uvolnění z hodin tělesné výchovy na Integrované střední škole, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206,  

od …………… do …………… ve školním roce …………… 

Vyjádření lékaře: 

 

 

 

Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost ke sportu nebo tělesné výchově – 

prosím zaškrtněte na druhé straně. 

 

Platnost posudku:  od ………………………………… do …………………………………………. 

 

V Mladé Boleslavi, dne ……………………………… 

 

 

……………………………………                                               …..….…………………………….. 

                     podpis žadatele                                                                 podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

                                                                                           souhlasím - nesouhlasím 

 

 

 

        ……………………………………                                                          …………………………………… 

         podpis třídního učitele                                                               podpis ředitele školy 
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Nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost                         

k tělesné výchově – VYHLÁŠKA č. 391/2013 Sb. 

ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu -  Aktuální verze platná od 1. 1. 2014 

 

I. Nemoci, vady nebo stavy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
1. osteoporóza 
2. osteoarthróza 
3. osteochondropatie 
4. aseptické kostní nekrózy 
5. organické poruchy páteře (skolióza, rotace, floridní stadium morbus Scheuermann) 
6. dysplázie kyčle a další poruchy vývoje hybného systému s trvalými následky 
7. stavy po implantaci kloubní náhrady 
8. závažné funkční poruchy hybného systému 
9. stavy po úrazech s trvalými následky 
II. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy 
1. ischemická choroba srdeční 
2. nedostatečně korigovaná hypertenze či její závažné orgánové komplikace 
3. srdeční selhání 
4. dysrytmie a stavy po implantaci kardiostimulátoru/ICD/CRT 
5. plicní hypertense 
6. cerebrovaskulární onemocnění s deficitem či s vysokým rizikem komplikací 
7. kardiomyopatie 
8. závažná vrozená onemocnění srdce a cév 
9. závažné chlopenní vady 
10. cévní náhrady 
III. Nemoci, vady nebo stavy dýchací soustavy 
1. asthma bronchiale 
2. chronická obstrukční plicní nemoc 
3. tuberkulosa 
4. intersticiální plicní procesy 
IV. Nemoci, vady nebo stavy krve, krvetvorných orgánů a novotvary 
1. maligní nádorová onemocnění 
2. závažná hematologická onemocnění 
3. krvácivé stavy, antikoagulační a antiagregační léčba 
4. hyperkoagulační stavy 
5. splenomegalie 
V. Nemoci, vady nebo stavy endokrinní soustavy, výživy a přeměny látek 
1. diabetes mellitus, zejména nedostatečně kompenzovaný, s orgánovými komplikacemi 
2. nemoci se zvýšeným rizikem hypoglykémie 
3. závažné endokrinopatie 
4. dědičné metabolické vady včetně mitochondriálních poruch 
5. obezita, zejména vyššího stupně 
VI. Poruchy duševní a poruchy chování 
1. závažná psychiatrická onemocnění a poruchy mentálního vývoje 
2. poruchy příjmu potravy 



                           

              Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, 
                                          příspěvková organizace 

 
 

Telefon                                          www.issmb.cz                                  KB Mladá Boleslav                             IČO 
326 321 649                                  info@issmb.cz                                 6935-181/0100                                   004 739 44 
 

3. závislosti 
4. poruchy pozornosti včetně navozených léčbou 
VII. Nemoci, vady a stavy nervové soustavy 
1. epilepsie, křečové stavy a stavy s poruchou vědomí 
2. demyelinizační a degenerativní onemocnění nervové soustavy 
3. radikulopatie, neuropatie 
4. myopatie, myasthenia gravis 
5. poruchy rovnováhy 
6. encephalopatie 
7. dětská mozková obrna 
8. poruchy hybnosti organického původu 
9. úžinové syndromy 
VIII. Nemoci, vady a stavy oka a očních adnex, ucha a bradavkového výběžku 
1. smyslové vady včetně refrakčních vad nad 4,5 D 
2. retinopatie 
3. onemocnění středního a vnitřního ucha 
4. slepota i jednostranná 
5. závažná nedoslýchavost a hluchota 
IX. Nemoci, vady, poruchy a stavy infekční povahy nebo týkající se mechanismu imunity 
1. recidivující a chronická zánětlivá onemocnění 
2. auto imunitní onemocnění 
3. závažné imunodeficience 
4. stavy po transplantaci 
5. imunosuprese 
X. Nemoci, vady a stavy trávicí soustavy 
1. chronické střevní záněty a jiná závažná onemocnění zažívacího traktu 
2. chronická hepatitis a jiné hepatopatie 
3. vředová choroba 
4. hernie s rizikem komplikací 
XI. Nemoci, vady a stavy močové a pohlavní soustavy 
1. chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových 
2. solitární ledvina 
XII. Nemoci a stavy spojené s těhotenstvím 
1. preeklampsie 
2. patologická gravidita 
3. vícečetné těhotenství 
4. druhý a třetí trimestr fyziologické gravidity a šestinedělí 
 

§ 8 

Lékařský posudek 

Lékařský posudek obsahuje náležitosti stanovené jiným právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické 
dokumentace3). 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.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391#f5122325

