
NÁVRH
na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

v zmysle vyhlášky MŠMŠ SR c. 80/1991 lb. z 30. januára 1991, druhá cast, § 8 odsek 1 a úpravy

Ml SSR z 10. júla 1981 c. z. - 1053/1981 - 6/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy,

športu a brannej športovej cinnosti, uverejnenej v ciastke C. 32/1981 lb. a v znení neskorších predpisov.

Mena a priezvisko: ..... ............. ............................................................

Bydlisko: ............................... ............................................................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................................................................................................

Diagnóza: ..........................

Zdravotná skupina: ...........................

Odporúcané oslobodenie od povinnej telesnej výchovy od: ................

do: ".......................................

Odporúcané preradenie na osobitnú telesnú výchovu od: ..............................................................

do: ........................................................................

Povolené do: ................................................................................... . . . . . . . . . .. ..................

V Dna .............. ...........................

Peciatka a podpis lekára

Zaradenie do skupiny vyznací lekár na prednej strane tohto návrhu. Dátum prehliadky vyznací dátumovkou,

potvrdí svojím podpisom a peciatkou. Platnost návrhu na oslobodenie je maximálne jeden školský rok.
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Skupina

ZDRAVOTNÉ SKUPINY V TELESNEJ A BRANNEJ VÝCHOVE

Zdravotnícky charakter skupiny

1. Jedinci telesne a psychicky zdraví,
s vysokým stupnom trénovanosti, schopní
velkej telesnej námahy.

2. Jedinci zdraví, alebo s minimálnymi
odchýlkami zdravotného stavu bez pod-
statných zmien, alebo menej pripravení (tréno-
vaní) na velkú telesnú námahu.

3. Jedinci s význacnými odchýlkami zdra-
votného stavu, telesného rozvoja, trvalého
alebo docasného charakteru, ktoré nie sú

prekážkou pre úcast na vyucovaní alebo
pre výkon zamestnania, ale ktoré sú kon-
traindikáciou zvýšenej telesnej námahy.

.

4. Jedinci chorí.

Povolený druh telesnej a brannej výchovy

a) Vrcholový tréning a pretekárske vykonáva-
nie športu v plnom rozsahu.

b) Telesná výchova, rekreacný a výkonnostný
šport, turistika a záujmová branná športová cinnost
v plnom rozsahu.

c) Telesná a branná výchova v školách podla
osnov.

a) Špecializovaný tréning a pretekárske vyko-
návanie športu v plnom rozsahu.

b) Telesná výchova rekreacná, výkonnostný
šport, turistika a záujmová cinnost, športová cin-
nost v plnom rozsahu.

c) Telesná a branná výchova v školách podla
osnov.

a) Školská povinná telesná a branná výchova
s úl'avami podla druhu oslabenia.

b) Telesná výchova v školách, v oddeleniach
alebo oddieloch telesnej výchovy oslabených.

c) Cvicenie, šport, turistika a záujmová špor-
tová cinnost podla osobitných osnov, alebo prisp6-
sobeného programu (s výnimkou leteckých, parašu-
tistických a potápacských cinností).

a) Liecebná telesná výchova ako súcast kom-
plexnej liecebno-preventívnej starostlivosti.

b) Zákaz tréningu a pretekania sa, zákaz po-
vinnej školskej telesnej výchovy.


