
llysltlllcilÍ, 0nGnunĚri n r up lřHOSrni pňmPFY ri zaj ištění plavec ké ť.,ky

1. Vzhlcdenr k organizaci rýuk1 rra bazóntr dodržtrje por,ěřerrý-pracovrrik ZŠ rUŠ) přeclem rrrčcnj-rozrrlr
lrodin" rlpracovatý ředitelern plalccké škerl1" a písenrně dohodnutj- s ředitelenr rrebo jilr!,rn odporědrrvrrr
zástupcerlr ZŠ. Nezúčashrí-li se škotra plal,cctr6 1ýuk1 z duvodrt škol1,, r, přírodě. ředite lského volna. lr letu.
nár,štěr,}, divadla apod._ nelze pr:skrtnout nálrradní hodinu. Připadnou rýrněnu třid nebo škol z příčin],
kararrtérn, je trutno přeclcrrl a r,čas dolrodnorrt s ředitelerrr PŠ (plal ecké školi." rlálc jen PŠ1 Mcdúza.

2. Před_zghá§u!r_p!e]§9!é_ť,u!y předá učitel l,ederri PŠ lu{edírza jrnenn1 qaz!a!]*d9!i. ktcró sc btrdou v
darrén obdobi zúčastriovat rýrrkl.plaláttí- s.ie.iich clalent nurozeni cl zr]ra1,o/ni pojiší'tl1,1lou ado i4ti drrrr od
z,aháiení lj,uk1-. předloži ke korttrole doklad rrebo ltopii dokiaclu o zaplaccní kurzol,nélro. Dc prostoru bazénrt
smi i,,stupovat pouze dčti" které maji zaplaccrr kurz p_iar ání a peclagogickÝ doprovod por,ěřerr1, škoiou.

3. Na základč lókařských zprál, potr.rdi Lrčitel ZS {N,lS) svjrn podpiseIrr a razitkern škol1, pod sezrranrern trebo
na zaclní stratlě sczlralr:u děti. že uvedené dčti ncrnají zadle1,drgr§Ei,guqr_,913l pro plaveckou l,Ýuku.
Veškerá zclravotní orrrezení rnusi být dr:ložena lékařskýn l1,iádřeninr a tl,aračetta 1,sezllalllll rr příslrršnýclr
žáku, Irrdiyidrrálrri dohled je zajišt'or"án rodiči dítčtc ncbo jinri pol,ěřcnou osobort, která sorrhlasi s

převedeninr z,odpolědrrosti na sebc. Osobl,r, nepřibrtzeirskénr lztalru dokládají toto přcbrárri zodpor,čdnosti
písetlrttě" íbrnrrlář je k r,l zvednuti l kanceláři PS.

4, í)oporučujenre zkontrololat ve škole \,},bal,etrí děti k rjuce (plalkv zelastitkého (!) nrateriálu, rrrýdlo.
ručník. plavecká čepice) a předevšínr dcrstatečrrě teplé obiečerrí lla cestu z rí cviku l četně pokrl,vk1 hlar.1 .

5. Učit€l ZS (MS) zaiišt'uje kázeň a pořtidek bělrsrrr přcvléli,árri a utrrýr,áni děti r.e sprcbáclr. Prostor
trtnezetŇ pro přellókání dané skupin1,rrrči por,ěřerrá pracovrrice bazórru. evenluelně PS. Bot_l,si děti vloží
do zapújčerreho igelitoi.ého sáčku a odkládaji je do skřiněk. Při pcržadar.trru rtzanlčeni sliřínčk si rnrrsi děti
(příp. škola) přirrést kovor-ou dr acctikorunu rra jedtru skřiriku. Bez lrritrce rrelze skřirlkr, zamykat.
Organizace úsclror1, kličkrr _ic zálcžitosti škol. Za připadrroú zLrátu r,čci z neuzanrčených skiíněk rrelze
poskvtnout žádnou náhradu.

6. Při přerlókáni dčtenr irčitei (rrejlépe opakolaně) doporuči porržiti WC př,cd zaháieninr plal,ecké výrrkl.a
připonrene urrrÝr,árrí bez pialck (!!). Dohléclne. abl,se r,šecirnr děti řádně um;-h,rní,dlem - zeiména y
otrlasti tecta. Po porržití toalet^ unt_,vtí a obléknrrtí piavek odl,ede děti do rjclikol,ého prostoru. Zďe se
snažte přicliázet přibližně 2 až 5 minut před zalrájerrírrr r,ýrL1,;1,. Příiiš brzkÝ přiclrod nrší rýuku předchozi
skupin1.. Mj,dla. ručníkl,apod" dčti odkiáda.ii až na lalicich podél bazénu - ttic neponcclrái"a.ii ic sprcltáclr
!!! Na odloženi r,ěcíje ror,rrěž k dispozici vžd1, l prádclní koš" literl,si případně ror-něž přirreste s sebou ze
sprch n,a bazén.

7. Přístup nabav.én y civilním oblečcní jez hl,gienických důr,oďúzakázán Za porušení předpisu muže
bjt požadorána pokuta až do r,l-še 1.00{l.- Kč. Proto doporučrrjenre pro pedagogickj,dopror-od a žákv
neúčastnící se lýuk1, na převlékrruti: plalk1,, tričko. šortk1 a p,9d.

ít. Před zahájerrím rýrikor,é lrodin"v ttpozornčlc pracorrlíkr PS Medúza na připadná otrentocrrětri dětí rrebcl

evelltuálni irrclispozice dítěte- které b1, nlolrl1, g1.Iilnit prubělr rl,uk1 z lrlediska bezpečrrosti dětí.
9. U bazérru rrechá zodpovčdný pracornik ZS nastortpit děti do drojřadu rrebo troiřadu a p0 zkontrolor-ání

počtu je předá poi,čřetlémrr pracovrríku PS j\4edirza. t]čitelé PS §tetlúza př,cbíraji otlpor,ědnost za tlěti v
oliamžiliu rozchotlu žáků do tlružster.

l(), Plavecké rirrkr se írčastrrí učrtel jako pedagogic§ dozor. Dolilíží tla děti- které se neúčastrri r,ýukl r,e
,1,odč nebo které jsou mu předálil,bčhcrn rrukr pracorník1 PS Mcdťtza pro 1e"iich rrálrlou trevoln,ost apod. a
zodpovidá za jejiclr bezpečrlost. Bčlrenr rluk1,,sc trelzdalrtjc z prostoru kolent bazénu" r,l"irrra dopror,,odu
rlčtí ur ederrém l bodě č,1 l a rra požádárrí spolupracuje běherrr rj rrk1 : např. při zaiišťor-árri kázrrě a při řešerrí
probi ematickýclr situaci.

]l. t-tčitcl ZŠ ilVtŠ) dopror,ází dčti bělrenr rvrrkr rra \!C a dohlíží. ab1 sr po poLržití děti opět um1,11,ruce a
zaclečk1,. Také jc nápomocelr při poskl,tr:r,átlí první pomoci při drobnj,clr poranělríclr ( oděrk1. krr,ácerri z
rrosu apod.). Po tuto dobu zodpaiídá za jejlch bezpečnost.

12 Před l1.plrtěninr záznarrru připadrrélro ťirazrr ditěte si nejpn,e l1,žátlá r,5jádřenr Pla,,,ecké škoi1. Při úrazrr
žákrr re r"r,mczetróciobč odpor,čdrrr:sti pracorníkti pš, jc zš oprárrrěrra požaelovat po plar.ecké škole
rcgrcsní náhradrr. ale pouze l připadě re"iílro prokazateluélro zalinětri

13. Na zál-ěrečnérrr trástupu po rrkončelrí iekce plal,ecké riuk1- nechá por.,ěřenÝ pracol,trík ZŠ děti trastoLtpit

opět do dvojřadu (trojřadu) a překontrolrue jeiich _pgqct Odpor,ědno§t zit L}czpečnost žáků př,eelár,a.ií

;rracovnici PS Mctlúza v okamžilru př,íchodu žáků z družstcv tlo projtoru zár-črcčnóho,nástupu v
zár,ěru vl,učovací hodin1,. Lekce je zakončena za přitotttttosti pracorrrika Z§ {]\{§) a zástupce P§ Medúza.

t4. Děti po ukončeni rlukor,é hoclirrv ocilcde por,čření,pracolrrik ZŠ (ttlŠ) cio sprclrl-a dohlédne. abl.si v
připadč zár,ěrečrrélro sprclror,átri porreclral}, rra lrlavě koupací čepice. ab;- si před vstupern do šatnv sl lék11- a

ll,ždimajv plavk1. řádrtě sc osušil1, (zeinréna T,las1," rrši a zád,a') a clobřc se oblékl1,.
15, Učitel za.iištirle kázeň bčhern oblékání dčti..ictich r.,časni odclrod zc šatn1, - rrejpozclěji do 20 rrrinut po

ukončerri ]ckce ,

l6, Kurzu se snri účastnit porrze žáci přilrlášeni k plavecké rr. uce v d,aném otrdobi.


