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Příloha č.2        POKYNY PRO PEDAGOGY A ŽÁKY, DĚTI  

Část 1 
Organizační pokyny a informace pro pedagogy ZŠ a MŠ  

1. Pedagog zodpovídá za žáky při přesunu na výuku do plavecké školy. Před zahájením výuky  
(1. vyuč. hod.) předá pedagog zástupci plavecké školy čitelně vyplněný seznam žáků (Příloha č. 4 - 
Třídní kniha) a Závaznou přihlášku potvrzenou ZŠ nebo MŠ (Příloha č. 1).   
V Příloze č. 4 označí všechny žáky se SVP a informuje učitele plavecké školy (dále PŠ). Plavecké 
výuky se nesmějí zúčastnit žáci postižení horečkou, očními chorobami, nakažlivými chorobami, 
kožními nemocemi, vodou přenosnými ekzémy, velkými odřeninami, osoby zahmyzené a žáci, 
jejichž některý člen rodiny je postižen infekční nemocí. Možnost plavat s atopickou dermatitidou 
stanoví pouze lékař – škola doručí lékařské potvrzení na 1. lekci.  Žáci vyžadující zvýšený dozor 
(epilepsie, diabetes, autismus, srdeční nemoci, záchvaty, LMD apod.) se mohou zúčastnit plavecké 
výuky pouze s písemným souhlasem lékaře nebo zákonného zástupce (písemná zpráva zůstává 
v ZŠ nebo MŠ). Vysílající škola je povinna nahlásit plavecké škole veškeré zdravotní anomálie 
žáků, které by v průběhu výuky mohly vést k poškození zdraví žáka popř. k ohrožení jeho života. 
Škola v tomto případě úzce spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte a plaveckou školou. 
Zdravotní prohlášení rodičů o způsobilosti dítěte k plavecké výuce zůstává v ZŠ nebo MŠ. 

2. Pedagog zaznamenává docházku svých žáků každou lekci do třídní knihy, která zůstává v PŠ.  
Žáci nemocní nebo s omezením mohou být zařazeni do výuky pouze po předchozí dohodě mezi 
vysílající ZŠ a PŠ. Musí být dohodnuty zvláštní podmínky dohledu a výuky. Při příchodu do šaten, 
které jsou přiděleny dle rozvrhu jednotlivým školám, dohlédne pedagog na převlečení žáků do 
plavek. Žáci si uloží věci do skříňky. Ze šatny jdou žáci na WC, dále se osprchují a pokračují na 
bazén, kde se posadí na určené stanoviště. Ručníky a hygienické potřeby mají žáci uložené v tašce 
nebo sáčku, který si s sebou berou na bazénovou halu, kde je uloží na určené místo.  
Každá lekce zahajuje a končí společným nástupem skupiny za přítomnosti učitele PŠ a kontrolou 
docházky.   

3. Pedagogové vykonávají přímou pedagogickou činnost, a proto jsou trvale přítomni po celou dobu 
výuky v bazénové hale, převlečeni do oděvu vhodného na bazén (civilní oděv je zakázán 
provozním řádem KPB). Asistenti plní své povinnosti vyplývající z výkonu přímé pedagogické 
činnosti a jejich náplně práce. 

4. Bazénová hala, chodby bazénu a prostor recepce jsou pod kamerovým dohledem. 
5. Svou přítomností pomáhá pedagog k ukáznění žáků, doprovází žáky při jednotlivých nutných 

odchodech z výuky (WC, nevolnost, ošetření úrazů apod.). Dohlíží na žáky, kteří se nemohou 
zúčastnit výuky. Po dohodě s instruktorem plavání je možné, aby pedagog svým pobytem ve vodě 
motivoval žáky nebo prováděl ukázku plaveckých prvků. 

6. Po ukončení vyučovací lekce si pedagog zkontroluje jejich stav a počet a odvádí je do sprch a 
šaten. Zkontroluje, aby po odchodu žáků nezůstaly v šatnách části oděvů, přezůvky nebo jiné 
osobní věci žáků. Plavecká škola neručí za věci zapomenuté na bazénové hale, v šatně ani na 
recepci. V případě zapomenutí věcí kontaktujte recepci bazénu, kde se věci uchovávají. 

7. Vysílající škola zodpovídá za škody na majetku Krytého plaveckého bazénu Zábřeh nebo Plavecké 
školy, způsobené prokazatelně jejich žákem nebo žáky. Prokazatelné poškození majetku bude 
řešeno zápisem o škodě a odesláno s požadavkem na úhradu škody na příslušnou školu. 

8. Potvrzení pro zdravotní pojišťovny může vystavit Objednatel plavecké výuky  
(základní škola nebo mateřská škola) nebo Plavecká škola.  V případě, že budete žádat o vystavení 
potvrzení z Plavecké školy, je třeba nahlásit počet požadovaných potvrzení nejpozději 2 lekce před 
ukončením kurzu.  Počet nahlaste písemnou formou, kde uvedete název ZŠ/MŠ, číslo kurzu a počet 
potvrzení. Např. ZŠ XY  / K1 / 12 potvrzení. Upozorňuji, že žáci, kterým se vrací 50% kurzovného 
ze zdravotních důvodů, nemají nárok na dotaci od pojišťoven. 
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9. Vrácení finanční částky za kurz. 
Kategorie A (základní výuka dle RVP ZV)  -  při souvislé absenci vyšší než 50% počtu lekcí a 
doložením dokladu od lékaře se vrací 50% kurzovného. 
Kategorie B a C (nepovinné plavání a MŠ) - podmínkou pro vrácení 50% kurzovného je 
lékařské osvědčení o souvislé nemoci, která  neumožnuje žákovi žádným způsobem  
pokračovat v kurzu, a současně neúčast na více jak 50% lekcí. Jedná se o výjimečné  
případy. Potvrzení od lékaře musí být doručeno plavecké škole nejpozději na poslední  
výukové lekci kurzu. Doklad musí obsahovat razítko / období neschopnosti výuky plavání / podpis 
a datum vystavení dokladu. Na pozdější doručení nebude brán zřetel. Prohlášení rodičů o 
způsobilosti žáka účastnit se plaveckého výcviku je závazné. Pedagogové seznámí s tímto 
požadavkem rodiče před zahájením kurzu. Veškerá tato potvrzení jsou vyžadována na základě 
výsledků prováděných kontrol ze strany pojišťoven a finančního úřadu. 
 

10. Mimořádná výuka - dvojlekce 
V mimořádných případech, kdy 10 výukových lekcí neprobíhá v souvislé datové řadě se 
mimořádně použijí dvojlekce (2 lekce navazující na sebe). V případě dvojlekce dostanou žáci 
mezi oběma lekcemi 20-25 minutovou přestávku, aby měli možnost se nasvačit a odpočinout si. 
Přestávka bude probíhat na šatnách a na bazénové hale. Učitelé na tuto skutečnost upozorní rodiče 
nebo školní kuchyni, aby žákům připravili na výuku svačinu a pití. 

Část 2 
Bezpečnost a hygienické zásady pro žáky a děti 

1. Do prostoru budovy bazénu, šaten, sprch a bazénové haly je přístup žákům povolen se 
souhlasem pedagoga nebo pracovníka PŠ. 

2. Po příchodu do určených prostor se každý žák vyzuje, boty si uloží na stanovené místo (police 
v šatnách). 

3. V šatně se každý žák převlékne, své věci si uloží na určené místo (skříňka), oblékne si plavky a 
vezme si tašku s připraveným ručníkem a mýdlem v plastovém obalu (je zakázáno používat 
jakékoli skleněné obaly). Žák odchází na WC, osprchuje se, tašku si vezme s sebou do bazénové 
haly, kde si ji odloží na určené místo (police). Vyčká příchodu učitele PŠ na určeném místě, má 
zákaz vstupu do vody před zahájením výuky. 

4. Z důvodu zvýšené možnosti úrazu nebo ztráty nesmí mít žáci při výuce kovové náramky, 
kroužky, lehce snímatelné náušnice, kovové řetízky, prsteny, apod. Žáci, kteří jsou přítomni v 
hale, ale výuky se nezúčastňují, musí být vhodně převlečeni. Civilní oblečení je Návštěvním 
řádem Krytého bazénu Zábřeh zakázáno. Doporučujeme lehké oblečení např. tričko, šortky a 
vhodné přezůvky. Žáci, kteří zůstávají na recepci bazénu jsou pod dozorem učitele z vysílající 
školy. 

5. Hodina začíná a končí nástupem žáků po výukových skupinách. Do vody vchází žáci jen na 
přímý pokyn učitele PŠ, a to určeným způsobem. Do bazénu není dovoleno skákat žádným 
způsobem, není-li to součástí plavecké výuky. 

6. Při plavecké výuce jsou žáci povinni dodržovat veškerá nařízení a pokyny učitele plavání. 
7. Pokud žák potřebuje z nutných důvodů mimořádně odejít v průběhu výuky (WC, nevolnost, 

úraz), musí uvědomit svého učitele plavání a odchází podle jeho pokynu sám nebo s pedagogem. 
8. Do vody je zakázáno kašlat, plivat, smrkat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat. 
9. V celém prostoru plaveckého bazénu, sprch, záchodů a šaten je přísný zákaz běhání.  
10. Pomůcky pro výuku plavání se musí používat jen k účelům,  pro které jsou určeny. Nesmí se 

poškozovat žádným způsobem. Škody na plaveckých pomůckách způsobené prokazatelně žáky 
nebo dětmi v dané lekci budou vyúčtovány Objednateli k úhradě. Doporučuji vybavit děti a žáky 
plaveckými brýlemi, které výrazně přispívají ke snadnější a kvalitnější výuce. Při plavecké 
výuce není dovoleno používat masku na potápění, výjimku může povolit učitel plavání. Dále 
plaveckou čepicí, žáci s delšími vlasy je budou mít před zahájením výuky upravené tak, aby při 
ponoření obličeje do vody nepadaly do obličeje.  
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11. Po ukončení výuky si žáci vezmou svoje tašky s hygienickými potřebami, osprchují se a po 
osušení odcházejí do šaten, kde se převléknou.  Podle pokynů pedagoga odcházejí společně nebo 
jednotlivě ze šaten do vestibulu. Ve všech šatnách jsou instalovány pevné vysoušeče vlasů a 
další přenosné mají možnost si pedagogové zapůjčit a vrátit nepoškozené na recepci. 

12. Používání soukromých elektrických zařízení je zakázáno. 
 

13. INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMŮ Z VÝUKY.  
Informuji základní a mateřské školy, že pořizování elektronických záznamů z průběhu výuky je 
v souladu s nařízením EU (GDPR - ochrana osobních údajů) pro rodiče, zákonné zástupce dítěte 
nebo ostatní rodinné příslušníky zakázané. Elektronické záznamy mohou pořizovat pouze 
doprovázející učitelé ze ZŠ nebo MŠ, kteří k tomuto mají souhlas zákonných zástupců žáků 
nebo dětí nebo pořizují jako reportážní fotografie pro účely příslušné školy. 

Příloha č. 2 je určena pro pedagogy ZŠ a MŠ a zůstává trvale pro jejich potřebu. Pedagogové, kteří 
doprovází žáky na plaveckou výuku, je poučí z výše uvedeného před 1. lekcí kurzu a v případě 
účasti zákonných zástupců na výuce také o zákazu používání záznamových prostředků ve výuce. 
Tato příloha č. 2 nabývá účinnosti od 1. září 2019. 

            

           V Zábřehu dne 1. 9. 2019        Bohumil Molek     
                                                                                                                       ředitel plavecké školy      


