
 

 

  

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, 
příspěvková organizace 

 

    

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti žáka k účasti na sportovních a 
tělovýchovných akcích a pro výuku tělesné výchovy 

 
Posudek je vystavován na žádost zákonného zástupce žáka/žákyně z důvodu jeho/její účasti na sportovních a tělovýchovných akcích a pro 
výuku tělesné výchovy v souladu s § 9 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 
Žák/žákyně ..............................................................   datum narození ………………............. 
 
bydliště ....................................................................  zdravotní pojišťovna …………………. 
 

Potvrzení o možnosti účasti při sportovních a tělovýchovných aktivitách žáka/žákyně 
a) školní tělesná výchova     ANO – NE – S OMEZENÍM *) 
b) plavecký výcvik   ANO – NE – S OMEZENÍM *) 
c) lyžařský a snowboardový výcvik ANO – NE – S OMEZENÍM *) 
d) turistický kurz    ANO – NE – S OMEZENÍM *) 
e) adaptační kurz    ANO – NE – S OMEZENÍM *) 
f) sportovní reprezentace školy  ANO – NE – S OMEZENÍM *) 

*) Zakroužkujte 
 

Žák/žákyně je způsobilý/á k výše uvedeným aktivitám s tímto omezením:  
 
…………………………………………………………………………..………………………………..................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Doba platnosti posudku: ………………………………………… 
 
Datum vydání lékařského posudku: ……………………………..                      ………………………………… 
                 podpis lékaře a razítko 
Převzal: 
 
V ………………………….. dne ......................        .............................................. 
             podpis zákonného zástupce 
 

Prohlášení zákonného zástupce 

Výše uvedené údaje jsou pravdivé. Při změně zdravotního stavu požádám o vystavení nového posudku 
o zdravotní způsobilosti dítěte, který bezodkladně předám jeho třídnímu učiteli. 

 
V …………………………. dne ......................        .............................................. 
             podpis zákonného zástupce 
 

Poučení 
Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě předán. Návrh se podává 
písemně výše uvedenému lékaři. 
Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž 
byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá či zdravotně způsobilá s omezením. 

 
Poznámka 

Originál posudku bude uložen ve školní matrice ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, p. o. jako doklad o zdravotní způsobilosti pro účast 
žáka/žákyně na sportovních a tělovýchovných akcích a ve výuce tělesné výchovy. Na vyžádání zákonného zástupce vystaví vedení školy 
školou ověřenou kopii tohoto posudku. 


