Plavání pro nejstarší děti, zpravidla pro
předškoláky – bude ve šk.roce 2018/2019
v období :
od 3.12.2018- do 25.2.2019
 Od 3.12. budeme jezdit plavat do Plaveckého bazénu
v Benešově.
 Cena za bazén - 500,-Kč ( 10 lekcí po 45 minutách )-.
 Cena za dopravu autobusem - cca 700,- Kč
(předpokládaná cena- může být i vyšší - cena vždy závisí
na počtu přihlášených dětí)
 CELKEM
1.200,-Kč
 Plavání není pro děti povinné, kdo nechce nebo nemůže
ze zdravotního důvodu jezdit plavat, zůstává ve školce.
 Plavat budeme jezdit každé pondělí - objednaný autobus
nás odveze od školky i zpět z bazénu ke školce.
 Termíny plavání: Prosinec 2018: 3.+10.+17.
Leden 2019 : 7.+14.+21.+28.
Únor 2019: 11.+18.+25.
 Odjezd dětí od MŠ do bazénu : cca v 9.15 hodin
Návrat do MŠ plánujeme cca 12.15-12.30
hodin(upřesníme po 1.lekci).
Svačinu i oběd budou děti mít ve školce; s sebou
povezeme piškoty nebo kukuřič.křupky- jen tak pro chuť
po plavání.
Nepřibalujte, prosím, dětem bonbony, žvýkačky nebo
sušenky.
Dejte dětem s sebou do batůžku pití- v uzavíratelné
lahvičce.

 Děti budou ve vodě v době od 10.00 – do 11.30 hodin.
 Podle počtu dětí budou rozděleny do 2 skupin (10.0010.45+10.45-11.30)- tj.čas, kdy děti budou ve vodě.

Zbývající čas je určen ke- sprchování před i po plavání,
sušení dětí pod fukary, svlékání a oblékání.
Po plavání dětí sedí v šatně, kde mají k dispozici hračky.
 Děti budou potřebovat: ručník, mýdlo, plavky, hřeben,
případně koupací čepici( holčičky s dlouhými vlásky)
( vše označené !v batůžku )
 Hygienická pravidla pro všechny děti :
1. Do bazénu nesmí děti s kožními nemocemi a
nemocemi, ve vodě přenosnými ( bradavice,
ekzémy,hnisavé záněty,..)
2. Děti nesmí mít na těle: řetízky, obtisky ze
žvýkaček !!!!
( řetízky nechávejte doma, p. učitelky nemohou odpovídat
za ztrátu a tetovací obtisky dětem odstraňte)

3. Dlouhé vlasy musí mít holčičky stažené gumičkou
4. Děti nemusí, ale mohou mít koupací čepici
 Odpovědnost za děti :
1. v prostorách bazénu až do nástupu do vody
odpovídají za děti p.učitelky
2. po nástupu dětí do vody přebírají odpovědnost za
bezpečnost a zdraví dětí cvičitelky Plavecké školy,
p.učitelky ze školky jsou stále přítomny
V případě nejasností nebo dalších dotazů se, prosím, obraťte
na p.učitelky, nebo na ředitelku školky .

