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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás touto cestou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
znovu poŽádat o sdělení informacÍ, které jsou uvedeny v nže připojené příloze. Je možné, že jste
poŽadovanou informacijiŽ poskytl/a a odpověd'nedorazila vlivem technických problémů. V tom
případě se velice omlouvám a prosím Vás o opětovné poslrytnutí informací.

Předem děkuji.

S pozdravem

JUDr. Maxim Tomoszelg Ph.D.

odborný asistent

Právnická fakulta Univezity Palackého v Olomouci



žádost o informace

základní škola Havlíčkův Brod
' sadech 560
580 01 Hav]íčkův Brod

V Olomouci dne 5.4.201-7

Vážená paníředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte mi prosím požádat Vás o trochu Vašeho času. Jmenuji se Maxim Tomoszek a

působím jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Společně se
studenty předmětu Lidskoprávní klinika provádíme v rámci projektově orientované výuky
výzkum zaměřený na integraci dětí se speciálními potřebami do výuky tělesné výchovy na

základních a středních školách, Zajímá nás, zda současná legislativa vytváří pro školy
dostatečné zázemí umožňující hladké začlenění dětí s různými speciálními potřebami do
výuky tělesné výchovy, a v jaké míře a za jakých okolností jsou děti z tohoto předmětu
uvolňovány. Cílem tohoto výzkumu je identifikovat problematická místa v právní úpravě a
vytvořit návrh na její zlepšení.

Dovolujeme si Vás tak touto cestou ve
přístupu
k informacim, požádat o sdělení níže
empirický podklad pro výzkum. Smyslem
stavu uvolňování dětí z tělesné výchovy
přímo do níže připravené tabulky:

smyslu zákona ě. L06lt999 Sb., o svobodném

uvedených informací, které nám poslouží jako
požadovaných informací je zjištění momentálního
v České republice. Své odpovědi prosím vepište

název školy
adresa
kontaktní mail, kontaktní osoba
celkornú počet dětí na škole
počet úplně uvolněnÝch dětí z TV
důvodv úplného uvolnění z TV viz kategorie níže
ročník (třída} úplně uvolněných dětí z TV např. 2.,4.,7.
počet částečně uvo!něných dětí z Tv
realizace zdravotní tělesné výchow ANo/NE

Prosíme Vás o řádné rozlišení důvodů uvolnění. Pro náš výzkum je velmi podstatné rozlišení
úplného a částečného uvolnění z tělesné výchovy. Pro správné určení důvodu úplného
uvolnění z tělesné výchovy prosím uved'te pouze konkrétní kategorii, a to:

. zrakové postižení

. sluchové postižení
o mentálnípostižení
. tělesné vady (DMO, myopatie)
. kombinované postižení (souběžné postiženívíce vadami)



. jiné zdravotní znevýhodnění (alergie, astma, lupénka atp.)

prosíme Vás, aby veškeré uvedené informace byly anonymní, tedy bez jmen, dat narozenÍ,

bydlišť a jiných osobních údajů dětí. Jedná se nám pouze o statistické fiformace a není naŠÍm

cílem zjistit osobní údaje.

odpovědi nám prosím zašlete ve lhůtě dle výše uvedeného zákona, tedy do 15 dnŮ ode dne

doručení této žádosti, a to na adresu: lidska.prava@upol.cz. V odpovědi nám staČÍ zaslat

pouze výše připravenou tabulku, do které vepíšete požadované informace.

Dovotte mi prosím Vás také informovat, že jsme Vám iiž obsahově shodnou Žádost zasílali,

ate bohuželjsme na ni nedostati odpověď. Proto Vám zasí!áme tuto opakovanou Žádost a

zároveň upozorňujeme, že jako subjekt povinný dle v,ýše uvedeného zákona máte
povinnost na tuto žádost reagovat.

Předem Vám mnohokrát děkujeme za Váš čas a ceníme siVašípomoci.

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

odborný asistent
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
nar. 6. 4, L979, bytem Polská 70, Olomouc779 0O



Základní škola Hav!íčkův Brod, V Sadech 560

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D,

odborný asistent

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

lidska,prava @ upol.cz

6.4.2oI7

žádost o informace - uvolňování žáků z tětesné vÝchow

spisové číslo: t26l 20t7 lZSSa

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti ze dne 5. 4.2Ot7, ve smyslu zákona č. L}illggg Sb,, o svobodném přístupu

k informacím, Vám poskytuji požadované informace:

Kopie zaslána na adresu lidska,prava@upol.cz

Tuto informaci jsme poskytli již 8, 12.20]-6. V souladu se zákonem č. 1,06/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím byla odpověd'zaslána v zákonné lhůtě doporučeným dopisem na adresu Lenka

Bartošová, Drahy 510,686 01 Uherské Hradiště a zároveň zveřejněna na webových stránkách naší

školy pod odkazem posKyToVÁNÍ lNFoRMACÍ
hltp : l / www .zssadv .cz / userfiles / file l 201"60/o2012%2008%20 -

%20%C5%BE%C3% AId o sto/o2} a%20 o d p ov %C4%9 B%C4%8F . p df

Kopie žádosti i mé odpovědi byla rovněž zaslána 8.12.2016 mailem na adresu lidska.prava@upol.cz

Název školy Základníškola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Adresa školy V Sadech 560, 580 0]. Havlíčkův Brod
kontaktní e-mail m honsova @zssady.cz, info@zssady.cz
kontaktní osoba paedDr. Milena Honsová (ředitelka školy)
Celkový počet žáků ve škole 71,6

Počet úplně uvolněných dětí z TV 2

Důvody úplného uvolnění z TV tělesné vady
Třída úplně uvolněnÝch dětí z TV
Počet částečně uvolněných dětí z TV 5

Důvodv částečného uvolnění dětí z Tv 3 - iiné zdravotníznevýhodnění,2- tělesné vady
Realizace zdravotní tělesné výchovv NE



Velmi mě mrzí, že k technickým problémům při doručení odpovědi došlo zároveň při doručování
poštou iv mailové komunikaci.

S pozdravem

PaedDr. Milena Honsovó, ředitetka Zš Havlíčkův Brod, V Sadech 560
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