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Vážená paní ředitelko,

dovolujeme sl yás ťouío cestou Ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přistupu k informacím,
požádat o sdělení informací, které jsou uvedeny v níže přiložené příloze-

s přáním hezkého dne,

Lenka Baftošová,
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žádost o informace

základní škola l.|avlíčkův Brod
. V Sadech 560

580 01 Havlíčkův Brod

V Olomouci dne 30. L1,.2016

Vážená paní ředitelko,

dovolujeme si Vás touto cestou ve smyslu zákona č. L06lL999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, požádat o sdělení níže uvedených informací, které nám poslouží jako podklady pro
rnýzkum směřující ke zjištění momentálního stavu uvolňování dětí z tělesné výchovy v České
republice.

Zajímá nás, zda mají školy dostatečné zázemí a odborníky, kteří dokážou začlenit děti
s rŮznými speciálními potřebami do výuky tělesné výchovy, a v jaké míře a za jakých okolnostíjsou
děti z tohoto předmětu uvolňovány.

Dle výŠe uvedeného zákona Vás žádáme o zodpovězení následujících informací. Své odpovědi prosím
vepište přímo do níže připravené tabulky,

Prosíme Vás o řádné rozlišenídůvodů 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
o sluchové postižení
. mentálnípostižení
. tělesné vady (DMO, myopatie)
. kombinované postižení (souběžné postižení více vadami)
o jiné zdravotníznevýhodnění (alergie, astma, lupénka atp.)

Prosíme Vás, aby veškeré uvedené informace byly anonymní, tedy bez jmen, dat narozen| bydlišť a
jiných osobních ÚdajŮ dětí. Jedná se nám pouze o statistické údaje a není naším cílem zjistit osobní
informace.

název školy
ad resa

kontaktní mail, kontaktní osoba
celkový počet dětí na škole
počet úplně uvolněných dětí z TV
důvody úplného uvolněníz TV viz kategorie níže
třída úplně uvolněných dětí z TV
počet částečně uvolněných dětí z TV
realizace zd ravotní tělesné výchovv ANo/NE



OdPovědi nám dle výŠe uvedeného zákona prosím sdělte 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.

předem vám mnohokrát děkujeme za váš čas a ceníme sivaší pomoci. '

Lenka Bartošová
Drahy 510, Uherské Hradiště
nar, 8. 9. 1993



Základní škola Hav!íčkův Brod, V Sadech 560

Lenka Bartošová

Drahy 510

686 01 Uherské Hradiště

lidska.prava @ u pol.cz

8. L2.2016

žádost o informace - uvo!ňování žáků z tětesné vÝchovv

spisové číslo: 28L/ 2016/ZSSa

Vážená paní,

na základě Vašížádosti ze dne 30. ].1. 2016, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, Vám poskytuji požadované informace:

Kopie zaslána na adresu lidska,prava@upol,cz

S pozdravem

Název školy Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Adresa školy V Sadech 560, 580 01 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 dětíz TV
Počet částečně uvolněných dětí z TV 5

Důvody částečného uvolnění dětí z TV 3 -jiné zdravotní znevýhodnění,2 - tělesné vady
Rea lizace zd ravotn í tělesné výchovv NE

PaedDr. Milena Honsová, ředitelka ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560
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