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   Žák / žákyně 
  
  
         
  
         
  
         Vážený pane řediteli, 
        
  
         na základě písemného doporučení registrujícího nebo odborného lékaře (viz níže). 
         
         Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 
                          
                      

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova 
(dle §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

  
        Vyjádření lékaře / lékařky 

        Pro výše uvedeného žáka doporučuji:

Jméno a příjmení:

Třída:

V Podpis žáka / žákyně

žádám Vás o uvolnění z vyučování předmětu tělesná výchova od do

dne

úplné osvobození od tělesné výchovy

částečné osvobození od tělesné výchovy - pohybové aktivity s vynecháním:

závodění a cviků vyžadujících větší srdeční námahu

běhů (více než _________ m)

skoků, doskoků

zdvihání břemen

jiné _____________________________________________________________

V dne Podpis lékaře/lékařky

  
Vyjádření ředitele školy  

  
         Na základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře uvolňuji podle ustanovení 
         § 50 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,    
         jmenovaného žáka / žákyni      zcela   /   zčásti     z výuky tělesné výchovy. Uvolnění je omezeno na dobu uvedenou výše.

Razítko lékaře/lékařky

Adresa bydliště:

Během činností, kterých se žák / žákyně nemůže zúčastnit, bude přítomen / přítomna ve výuce tělesné výchovy a bude 
zaměstnáván / zaměstnávána vyučujícím pomocnými činnostmi.

Žák / žákyně bude přítomen / přítomna ve výuce tělesné výchovy a může být zaměstnáván / zaměstnávána vyučujícím 
pomocnými činnostmi. Pokud je tělesná výchova zařazena na první nebo poslední vyučovací hodinu, uvolňuji žáka / žákyni 
z vyučování tohoto předmětu zcela, bez povinnosti docházet v této době do školy.

Datum narození:

razítko školy
V Dobrušce dne 

podpis ředitele školy

Ing. Milan Maršík



  

Dodatek ke zpracování dat 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, 
se sídlem Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška, IČ 60884746, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného 
zájmu evidujeme adresu pobytu žáka (u cizinců), adresu pro doručování (žák), adresu trvalého pobytu zákonného zástupce, adresu 
trvalého pobytu žáka, adresu zákonného zástupce pro doručování, datum narození žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, 
jméno a příjmení žáka, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení žádosti o 
uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova. Tyto údaje dále předáváme subjektům Česká pošta, s.p..  

Vaše práva 
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké 
osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému 
zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že 
jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat 
a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu 
osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného 
správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce. 

V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem 
(kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce). 
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Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce.
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