Plavecká škola – Černoleská 2047, Benešov
Tel. 317 723 367, 739 631 465
Informace k organizaci plaveckého výcviku
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
zasílám Vám informace k organizaci plaveckého výcviku žáků Vaší školy.
Seznamte s nimi, prosím, všechny učitele, kteří se výcviku zúčastní jako
pedagogický dozor a také rodiče dětí.
Úhrada kurzovného
Způsob platby sjednává ředitel školy s vedoucí plavecké školy. Informace pro
rodiče hradící kurz svým dětem: Od 1.9.2015 požadujte potvrzení o úhradě
kurzovného pro VZP u příslušné ZŠ a MŠ.
Rozsah výcviku
Základní školy

-

Mateřské školy

-

20 lekcí v deseti dvouhodinových výukových
jednotkách ( 90 min )
10 lekcí po 45 minutách

Cena výcviku za žáka
Základní školy

55,- Kč / 1 lekce, 1100,- Kč/ 20 lekcí
(výuka 675,- Kč + 425,- Kč provoz)

Mateřské školy

50,- Kč/ 1 lekce, 500,- Kč/ 10 lekcí
(výuka 310,- Kč + 190,- Kč provoz)

Poskytování náhradních hodin
Plavecká škola poskytuje náhradní hodiny pouze ve výjimečných případech
(bazén mimo provoz, selhání dopravy, dlouhodobě plánované akce školy atd.)
a to vždy po dohodě s vedoucí plavecké školy.
Omluvení z výcviku
Žáky, kteří se nemohou zúčastnit výcviku z důvodu nemoci nebo jiného
závažného důvodu, omluví u cvičitelek plavání příslušný pedagogický
dozor.Cvičitelka vyznačí dobu nepřítomnosti na seznamu o docházce žáků.
Pokud nepřítomnost v hodinách po sobě následujících dosáhne u žáka
50 % z celkové doby výcviku a bude doložena potvrzením,bude tato skutečnost
zohledněna při vyúčtování kurzu. Na hodiny zameškané z jiného důvodu nebude
brát PŠ zřetel.

Doprava
Dopravu na výcvik si každá škola zajišťuje sama.
Organizační pokyny
Třídní učitel vyhotoví ve dvou výtiscích seznam dětí, doplní správné údaje o
zdravotním stavu dítěte a zdravotní pojišťovně do zaslaných formulářů a
překontroluje správnost údajů v čestných prohlášeních rodičů dětí, (vzor
čestného prohlášení Vám zasíláme). Jeden seznam dětí a čestná prohlášení pak
odevzdá při první plavecké lekci.Druhý seznam dětí si ponechá a odevzdá ho při
poslední lekci s doplněnou docházkou dětí.
Základní hygienická pravidla

+ před vstupem do bazénu je každý povinen umýt si celé
tělo ( bez plavek)
mýdlem a řádně se osprchovat
+ po každém použití WC je povinností se znovu řádně
umýt a osprchovat
+ do vody je přísně zakázáno plivat, smrkat, močit
+ z výcviku budou vyřazeni žáci s kožními nemocemi a
nemocemi ve vodě
přenosnými ( ekzémy, bradavice, hnisavé záněty ..)
+ při výcviku nesmí mít žáci na těle řemínky, řetízky, obtisky a jiné ozdobné
předměty
+ při výcviku a v prostorách bazénu je zakázáno žvýkat
+ dlouhé vlasy je nutné stáhnout gumičkou, nebo použít koupací čepici
+ pro výcvik je nutné používat vhodné plavky, plavání ve slipech nebo
trenýrkách je zakázáno
+ při hodinách plavání je zakázáno používat potápěčské brýle (pouze brýle
plavecké)
+ do prostoru výuky je zakázáno nosit jídlo, pití a skleněné předměty
+ po ukončení výuky se žáci osprchují a usuší vlasy
+ doprovod žáků z řad učitelů, asistentů musí absolvovat úvodní školení před
zahájením každého kurzu spolu s žáky a svým podpisem stvrdit, že školení o
bezpečnosti a hygieně na plaveckém bazénu v Benešově proběhlo
Pokyny pro učitele a žáky.

+ před odchodem ze školy zkontroluje učitel vybavení dětí (plavky, mýdlo,
ručník, kapesník) a upozorní žáky, aby na výcvik nenosili cenné předměty
a větší obnos peněz
+ učitel zhodnotí před výcvikem, zda se děti cítí zdravé a mohou se
výcviku zúčastnit, nemocné děti, bude-li to možné, ponechá ve škole
+ nejméně jednu hodinu před výcvikem není vhodné jíst
+ po příchodu do šaten se všichni přezují na bariérové lavičce, obuv uloží na
určené místo.
+ z provozních důvodů je nutné, aby dozor pro každou skupinu dětí zajišťovaly
dvě osoby
+ vstup do šaten je 15 minut a do bazénu 5 minut před zahájením výuky
+ učitel ve škole před zahájením výcviku provede poučení žáků o bezpečnosti
a hygieně v plaveckém bazénu dle instrukcí k organizaci plaveckého výcviku.
+ plavecký výcvik dětí MŠ probíhá jak na malém, tak i velkém bazénu
+ v průběhu výcviku neopouští učitel prostor bazénu a dohlíží na kázeň
a bezpečnost dětí vyřazených z výuky.
+ při zranění dítěte, zajistí učitel doprovod při přepravě
dítěte k lékaři spolu se zaměstnancem MSZ
+ v prostoru bazénu je zakázáno běhat, skákat do vody, strkat do spolužáků
+ ve vodě nesmí žáci bezdůvodně volat o pomoc, prát se a navzájem se potápět
+ dítě nesmí bez dovolení opustit bazén, v nutných případech žádá o povolení
cvičitelku plavání, která předá dítě učitelce
+ přesuny výuky a jiné změny je třeba vždy konzultovat s vedoucí PŠ
+ je vhodné aby pedagogický dozor používal v bazénu odpovídající oblečení
Odpovědnost za žáky
Za pořádek a kázeň dětí v prostorách plaveckého bazénu až do nástupu na
výuku, odpovídá doprovázející učitel. Po nástupu a zahájení výuky přebírá
spoluodpovědnost za bezpečnost a zdraví dětí příslušná instruktorka PŠ. Po
ukončení výcviku(končí pozdravem) a předání dětí přebírá odpovědnost za
děti opět jejich učitel. Během výuky musí být učitel školy přítomen výuce
v prostoru plaveckého bazénu.
S pozdravem
Monika Fürstová
Vedoucí PŠ Benešov

