INFORMACE K PLAVECKÉ VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023











POVINNOST: -plavecká výuka je povinná pro žáky 2. - 5. ročníku (dva roky zpět se neplavalo
z důvodu COVID-19). Je součástí vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na 1. stupni.
FINANCOVÁNÍ VÝUKY: MŠMT hradí platy učitelů plavání, škola (zřizovatel) hradí pronájem
bazénu a částečně dopravu (1.000,-), část dopravy budou hradit rodiče - cca asi 1000,- Kč /na
žáka - (bude upřesněno do konce září)
ROZVR VÝUKY: plavecká výuka bude po dobu prvního pololetí - PRVNÍ PLAVÁNÍ STŘEDA -07.
09. 2022, poslední plavání je ve středu 25. 01. 2023. Plaveme každou středu (NEJEDEME - 21.
09. 2022 – odstávka bazénu, 28. 09. – státní svátek, 26. 10. - podzimní prázdniny).
ÚPRAVA ZVONĚNÍ: KAŽDOU STŘEDU ZAČÍNÁ VYUČOVÁNÍ V 07:45 VŠEM ROČNÍKŮM, odjezd
na plavání je vždy od školy v 10.40, návrat zpět do školy v 12.45. Přepravu nám zajišťuje firma
BOBOSPED
CO ŽÁCI POTŘEBUJÍ:
BATOH či sportovní tašku a do ní. Plavky, větší ručník (osuška), mýdlo v plastovém dávkovači),
hřeben- kartáč, doporučujeme, kdo má dlouhé vlasy – koupací čepici. Dlouhé vlasy svázány do
culíku či v copu. Sáček na obuv. Pití. Vhodné oblečení dle počasí, NEZAPOMÍNAT NA ČEPICI.
Doporučujeme rovněž boty k vodě.
CO ŽÁCI NEMŮŽOU:
NENOSIT šperky či jiné cennosti (nebudou mít prostor na nákup), skleněné láhve či obaly.
Nemůžou plavat s kožním či jiným onemocněním. Žáci, kteří budou na výuku plavání v daný
den písemně omluveni, zůstávají ve škole a mají tělesnou výuku s 1. ročníkem, který na plavání
nejezdí.



ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST:
Prosíme o vyplnění čestného prohlášení zákonných zástupců, že je žák schopen absolvovat
plaveckou výuku. V případě, že není, DOLOŽTE – doporučení lékaře. Rovněž uveďte, zda má
případná omezení. (např. nemůže se potápět, skákat do vody).
ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZAŠLETE OBRATEM ŹPĚT.



DOTAZY: V případě dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitele či vedení školy.

__________________________NÁVRATKA (zde odstříhněte) ___________________________________
Čestné prohlášení zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ________________________________________
PROHLAŠUJI, ŽE MÚJ SYN (MOJE DCERA), _____________________________________JE- NENÍ SCHOPEN (SCHOPNA) ABSOLVOVAT PLAVECKOU VÝUKU ve školním roce 2022/2023.
ZDE UVÁDÍM OMEZENÍ:
__________________________________________________________________________________
Současně potvrzujeme, že nám byly předány informace a doporučení k plavecké výuce.
V Bystřici pod Lopeníkem dne: ______________________
Podpis zákonného zástupce: _______________________________________

