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Preambule
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici – zajištění výuky plavání. Směrnice je součástí organizačního řádu
školy. Určuje pravidla průběhu plavecké výuky v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR
(č. j. MSMT-37471/2014), je závazná pro pedagogické pracovníky školy a má informativní
charakter ve vztahu k zákonným zástupcům žáků. Seznámení rodičů s tímto řádem provede
pedagogický pracovník zodpovědný za plaveckou výuku dotčeného ročníku, příp. další
pověření pedagogičtí pracovníci.

I.

Úvodní ustanovení

Základní škola Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 (dále jen „škola“) pořádá ve spolupráci
s plaveckou školou VODNÍK (dále jen „plavecká škola“) výuku plavání pro děti, které se ve
škole vzdělávají (dále jen „žáci“).
Místem konání výuky plavání je Aquacentrum Šutka, Čimická 848/41, 182 00 Praha 8. Výuka
plavání proběhne v příslušném školním roce v souladu s rozvrhem dotčených ročníků.
Cílem výuky plavání je naučit se základním plaveckým dovednostem a osvojit si další
kompetence v souladu se školním vzdělávacím programem. Všechny činnosti vycházejí vždy
z potřeb jednotlivých žáků, instruktoři plavání přizpůsobují program složení skupiny žáků –
jejich věku i schopnostem.

Výuka plavání probíhá v rámci naplňování školního vzdělávacího programu, zákonní zástupci
žáků hradí náklady na dopravu, škola hradí náklady na výuku. Žáci jsou k výuce plavání přijati
na základě Souhlasu zákonného zástupce (viz. Příloha) stvrzeného právoplatným podpisem
zákonného zástupce (dále jen „rodiče“). V zájmu ochrany zdraví dětí bude škola požadovat od
rodičů Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Žáci, kteří tento posudek nepředloží, se
nemohou výuky plavání zúčastnit. Do výuky plavání nebude škola zařazovat žáky nemocné,
žáky s kožními chorobami, případně žáky s dalšími omezeními.

II.

Průběh plavecké výuky

Shromažďování žáků před odjezdem na plaveckou výuku probíhá ve škole dle předem
domluvených podmínek. Žáci budou vhodně oblečeni, vybaveni batůžkem, igelitovým sáčkem
na mokré věci, plavkami a ručníkem. Po převzetí žáků pedagogickými pracovníky školy jsou
žáci dopraveni autobusem do místa konání plavecké výuky. Dopravu zajišťuje nasmlouvaná
autobusová doprava.
V šatnách Aquacentra Šutka se žáci pod trvalým dohledem pedagogických pracovníků
osprchují a převléknou do plavek. Následně pak společně přejdou do bazénu.
Výuka plavání probíhá pouze v prostoru vnitřního krytého bazénu, výuku vedou odborní
instruktoři plavecké školy. Pedagogičtí pracovníci při první lekci vyplní jmenný seznam žáků,
do kterého budou zaznamenávat docházku žáků v jednotlivých lekcích. Plavecká výuka je
nedílnou součástí výuky tělesné výchovy a vztahují se na ni veškerá pravidla a ustanovení
Školního a Klasifikačního řádu školy.

III.

Zajištění bezpečnosti žáků

Za účelem zajištění bezpečnosti žáků pedagogičtí pracovníci:
a) odpovídají za bezpečnost žáků po celou dobu akce, tzn. též při pobytu žáků v plaveckém
areálu, šatně, WC a rovněž pak i v bazénu samotném.
b) vykonávají trvalý dohled nad žáky, jsou přiměřeně oblečeni a připraveni kdykoliv
žákům pomoci. Nikdy se nesmí vzdálit z prostor bazénu!
c) odpovídají za dodržování provozního řádu plaveckého areálu žáky školy. Pedagogičtí
pracovníci je proto přiměřeně jejich věku a rozumovému chápání seznámí
s podmínkami, pravidly a požadavky pro zajištění bezpečnosti. Toto seznámení musí
být provedeno prokazatelným způsobem (např. zápisem v třídní knize). Všichni žáci
musí být seznámeni s pravidly pro výuku plavání a bezpečnosti, která se jich týkají.
d) mají přehled o celém prostoru výuky a všech žácích ve skupině, kteří se výuky účastní.
Pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků ve skupině. Totéž
provádí při jejím ukončení. Pokud v celém průběhu výuky odpovědný pedagogický
pracovník nemá náležitý přehled o všech žácích (účastnících), je povinen plaveckou
výuku přerušit.
e) v době výcviku zajišťují individuální pomoc a péči žákům, kteří to potřebují (mladší
žáci, žáci, kteří se bojí apod.). Zajišťují též doprovod žáků na WC a zpět.
f) upozorňují instruktory plavecké školy na různá specifika žáků, která od pedagogických
pracovníků popř. instruktorů plavání vyžadují individuální přístup k žákům při výuce.

g) jsou nápomocni při poskytování první pomoci a ošetření drobných poranění.
h) po skončení výuky dohlíží, aby se žáci řádně osprchovali, osušili a oblékli.
Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden plavecký instruktor.
Za účelem zajištění bezpečnosti žáků instruktoři plavecké školy:
a) přebírají žáky na výuku do bazénu, pedagogičtí pracovníci tím ale neztrácí odpovědnost
za bezpečnost žáků. (viz. čl. III.) Dohled nad žáky smí pedagogický pracovník předat
pouze a jedině jinému přítomnému pedagogovi školy. Nikdy nesmí předat dohled nad
žáky pouze instruktorovi plavecké školy.
b) věnují zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti v části bazénu
s odpovídající hloubkou vody.

IV.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí/přílohou tohoto organizačního řádu je Souhlas zákonného zástupce,
Seznámení pedagogických pracovníků před výukou plavání a Osnova poučení žáků před
výukou plavání.

V Praze, dne 8. 2. 2019

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy

PŘÍLOHA 1
Seznámení pedagogických pracovníků se směrnicí před výukou plavání
Níže uvedení pedagogičtí pracovníci potvrzují, že byli seznámeni s pravidly pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v průběhu výuky plavání, zejména s touto Směrnicí ředitele
školy k zajištění výuky plavání a Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách č. j. MŠMT-37471/2014.
Zároveň potvrzují, že veškeré nejasnosti jim byly vysvětleny a že byli informováni o povinnosti
dodržovat veškerá ustanovení tohoto opatření, která se jich týkají.

Seznámení provedl/a:
Datum seznámení (včetně
dodatečného seznámení

Jméno, příjmení a podpis
pedagoga, který byl
seznámen

Jméno, příjmení a podpis
pedagoga, který seznámení
provedl

PŘÍLOHA 2
Osnova poučení žáků před výukou plavání
Poučení žáků: Žáci budou seznámeni s podmínkami průběhu plaveckého kurzu, podmínkami
a pravidly výuky, zejména s pravidly pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a s pravidly
pro zajištění první pomoci. Veškeré tyto pokyny budou v případě potřeby upřesněny a doplněny
podle aktuálních podmínek v průběhu plaveckého kurzu.
Žáci jsou povinni zejména:
1. Respektovat a plnit příkazy pedagogů a pracovníků PŠ (instruktorů).
2. Respektovat veškerá ustanovení provozního řádu bazénu (PŠ). Seznámení zajistí před
první hodinou plavání pedagog společně s pracovníkem PŠ (instruktor).
3. Chovat se ukázněně v šatně, ve sprchách, v bazénu, cestou do bazénu (i v autobuse),
nevzdalovat se z místa výuky.
4. Neohrožovat sebe a své kamarády nevhodným chováním (neskákat do vody, neházet
předměty, zvýšená opatrnost při pohybu na podlahách kolem bazénu – kluzký, mokrý
povrch, neběhat po mokrém okraji, nedělat činnosti ohrožující jejich zdraví a dalších
žáků PŠ).
5. Nenosit při výuce prstýnky, řetízky a jiné ozdoby.
6. Do bazénu vstupovat pouze na pokyn pedagoga a pracovníka PŠ, stejně tak bazén
opouštět.
7. Pokud se žák necítí zdráv, při úrazu, nevolnosti či jiné potřebě jako např. použití WC,
upozorní na tuto skutečnost pedagoga, resp. pracovníka PŠ.
Poučení žáka provedl/a:
Datum poučení (vč.
dodatečného poučení)

Jméno a příjmení
pedagoga

Podpis pedagoga

PŘÍLOHA 3
Souhlas zákonného zástupce
Souhlasím s účastí mého dítěte (jméno a příjmení dítěte)
___________________________________________________________________________
ve výuce plavání, o které jsem byl (a) školou podrobně informován (a).
Prohlašuji, že mi byly sděleny veškeré potřebné informace související s plaveckým
kurzem.
S podmínkami a průběhem plaveckého kurzu souhlasím. Jsem si vědom (a) toho, že se akce
může zúčastnit pouze dítě, jehož zdravotní stav nemůže být ohrožen výukou plavání a jejím
průběhem, a které nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky výuky plavání.
Upozorňuji na zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:
___________________________________________________________________________
Prohlašuji, že lékař výše uvedenému dítěti nenařídil změnu režimu, dítě není v karanténním
opatření ani nejeví známky infekčního ani jiného onemocnění.
Jsem si vědom (a) právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení jiných osob navštěvujících
plavecký bazén.
Současně beru na vědomí, že akce je součástí výuky a vztahují se na ni veškerá pravidla
a ustanovení Školního a Klasifikačního řádu, se kterými jsem byl/byla prokazatelně
seznámen/a.

V __________________________ dne __________________

Jméno, příjmení a podpis zákonných zástupců dítěte

___________________________________________________________________________

