
Informace o plaveckém výcviku pro rodiče žáků 

Vážení rodiče, 

od 8. září do 24. listopadu 2022 absolvují žáci III. a IV. třídy od 8:00 do 9:30 hod plavecký výcvik. Odchod ze školy bude 

v 7:10, návrat cca 10:30. K přesunu na bazén a zpět využijeme autobusy MHD. Výuku žáků zajišťuje firma VODNÍ 

SPORTY RELAX, s.r.o. – plavecká škola Kopřivnice. Plavecký výcvik bude probíhat v krytém bazénu ve Valašském 

Meziříčí, je součástí ŠVP Naděje a je proto povinný pro všechny žáky, vyjma těch, kterým lékař plavání ze zdravotních 

důvodů nedoporučuje. Všichni žáci odevzdají třídnímu učiteli před zahájením plaveckého výcviku informovaný souhlas 

zákonných zástupců s plaveckým výcvikem (viz příloha níže). V době plaveckého výcviku dojde k dočasné mimořádné 

úpravě rozvrhu daných tříd, se změnami budete seznámeni třídními učiteli. 

Co byste měli před zahájením výuky plavání vědět: 

 žák musí mít plavky, ručník, sprchový gel a nazouváky pro pohyb v prostorech bazénu 

 koupací čepice není nutná (výjimku tvoří žákyně s dlouhými vlasy, provozovatelé bazénu netrvají na 

používání koupacích čepic)  

 žáci, kteří mají citlivé oči, mohou používat plavecké brýle (ne potápěčské!) 

 v prostorách bazénu není povoleno konzumovat svačinu 

 žáci, kteří danou lekci ze závažných důvodů neplavou, mají kraťasy, tričko, nazouváky a jsou přítomni pod 

dohledem ped. pracovníka 

 v úvodní hodině budou žáci poučení o bezpečnosti při plaveckém výcviku (je nutné, aby z tohoto důvodu 

úvodní hodinu absolvovali všichni žáci, i ti kteří z různých důvodů nemohou při první lekci plavat)  

 vzhledem k poměrně vysoké ceně (1.700Kč bez DPH /žák), kterou hradí škola za plavecký výcvik, žádáme 

rodiče o uvážlivý přístup při omlouvání žáků. Za neplavající žáky částku nelze z nákladů odečíst.) 

 v rámci prevence nachlazení doporučujeme, aby při chladnějším počasí měli žáci při přesunech z plaveckého 

výcviku nasazenou čepici.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

Informovaný souhlas zákonného zástupce  
 

Jako zákonný zástupce žáka/žákyně: (Jeho/její jméno) ……………………………………………………………….. 

 

Prohlašuji, že mi byly sděleny veškeré potřebné informace související s plaveckým výcvikem. S podmínkami a 

průběhem plaveckého kurzu souhlasím.  
Jsem si vědom toho, že se akce může zúčastnit pouze zdravé dítě, jehož zdravotní stav nemůže ohrozit sebe sama ani 

ostatní účastníky výuky plavání. 

Upozorňuji na zdravotní problémy našeho/mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Prohlašuji, že lékař výše uvedenému dítěti nenařídil zákaz výuky plavání, dítě není v karanténním opatření ani nejeví 

známky infekčního ani jiného onemocnění. 

Současně beru na vědomí, že akce je součástí výuky a vztahují se na ni všechna pravidla a ustanovení Školního řádu 

ZŠ Salvátor.  

Souhlasím   Nesouhlasím                   

s fotografováním a použitím fotografií při prezentaci a propagaci činnosti v tisku, na internetu apod. (Označte X.) 

 

Ve _______________________ dne ___________ podpis zákonného zástupce dítěte …………………………………. 


