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Ředitelství
Základních a mateřských škol
dále jen „škola“

Ve Valašském Meziříčí dne 21. 5. 2019

Věc: Organizační pokyny k plavecké výuce na školní rok 2019/2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci plavání,
zasílám Vám organizaci plavecké výuky na školní rok 2019/20:
Plavecká výuka bude organizována dle zaslaného rozvrhu:
spádová oblast Vsetín
1. pololetí
2. pololetí

ML Vsetín
pondělí, středa, čtvrtek, pátek
zavřeno – provozní výluka

spádová oblast Val. Mez.
1. pololetí
2. pololetí

bazén Valašské Meziříčí
pondělí, úterý, středa, čtvrtek
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Základní plavecká výuka žáků základních škol je organizována v rámci ŠVP ve dvou po sobě
následujících ročnících 1. stupně školy v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku.
Předplavecká a zdokonalovací plavecká výuka žáků základních a mateřských škol metodicky
předchází či navazuje na základní plaveckou výuku. Probíhá v rozsahu objednávky plavecké
výuky, standardně v počtu od 8 do 20 lekcí.
Předplavecká výuka je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností dětí
předškolního věku od 3 let a mladšího školního věku. Jedná se především o žáky 1. tříd
základních škol. (popřípadě 2. tříd, které se neúčastní základní plavecké výuky), ale i dětí
mateřských škol, které jsou touto formou připravováni na základní plaveckou výuku
probíhající ve 2. a 3. (4.) ročníku základní školy.
Počet účastníků v kurzu: MŠ - 5-24 dětí
1. třída - 1-30 dětí
2. třída - 1-30 dětí
Zdokonalovací plavecká výuka, která je zaměřena na zdokonalování plaveckých způsobů prsa
a znak, dále pak na nácvik plaveckého způsobu kraul, závodních obrátek a skoků. Dále pak
budou probírány prvky branného plavání, rychlostního a vytrvalostního plavání. Vše je
připraveno pro žáky 4. - 5. tříd (1. kurz) a žáky 6. - 9. tříd (2. kurz).
Počet účastníků v kurzu:
1-30 dětí
Školám budou účtovány náklady na plaveckou výuku dle platné smlouvy a ceníku, který je
její součástí.

Školy, dle platné smlouvy o zabezpečení výuky plavání, objednají písemnou objednávkou na
příslušném formuláři (viz příloha) plaveckou výuku pro příslušný školní rok, kde uvedou
aktuální počet žáků či dětí (dále jen „dětí“), které se budou výuky účastnit. Případná změna
počtu dětí bude předmětem aktualizace kompletní objednávky plavecké výuky. Počet dětí na
objednávce se musí shodovat s počtem dětí na „seznamu žáků a dětí“ (formulář viz
příloha). Tento seznam bude řádně vyplněn a předán pedagogickým doprovodem učiteli
plavání při první návštěvě plavecké výuky. Vyplňte lícovou stranu bez pravého sloupce.
Rubovou stranu pouze nakopírujte, ale nevyplňujte. Bude doplněna učiteli plavání na bazéně.
Objednávky plavecké výuky zasílejte na příslušných formulářích (viz příloha) do zahájení
plavecké výuky.
Pro urychlení písemné komunikace budou akceptovány i řádně vyplněné, razítkem a
podpisem stvrzené, a následně naskenované objednávky (nejlépe ve formátu Pdf), zaslané
elektronickou poštou. Poté bude zasláno potvrzení objednávky plavecké výuky, které bude
sloužit jako podklad k fakturaci.
Rozvrh plavecké výuky bude korespondovat s objednaným počtem dětí a bude, v rámci
možností, vycházet z rozvrhu minulého školního roku tak, aby bylo zajištěno bezproblémové
financování základní plavecké výuky, které má souvislost s rozpočtováním finančních
prostředků.
Schválený rozvrh plavecké výuky bude zaslán na školy elektronickou poštou a bude umístěn
na www.plaveckaskola-vm.cz.
Pedagogický doprovod žáků spolupracuje s učiteli plavání v rámci smluvního ujednání mezi
školou a plaveckou školou. Zejména se pak řídí „Pokyny pro doprovázející učitele“, které
jsou přílohou „Smlouvy o zabezpečení výuky plavání“.
Seznamte rodiče dětí, účastnících se plavecké výuky, s informacemi k plavecké výuce na
školní rok 2019-20, které jsou k dispozici v samostatném dokumentu pod názvem
„Informace pro zákonné zástupce dětí 2019-20“. (viz příloha)
Úhrada nákladů na dopravu žáků na plavání
Stejně jako v předešlém období máte možnost požádat o příspěvek na dopravu na základní
plaveckou výuku prostřednictvím „rozvojového programu na podporu výuky plavání“, který
je vyhlašován MŠMT zpravidla v polovině měsíce května na období od 1. 9. do 31. 12. a
koncem měsíce října na období od 1. 1. do 30. 6. školního roku.
Dopravu objednávejte u svého dopravce dle zaslaného rozvrhu s dostatečným předstihem.
Seznam příloh:
1x
ceník plavecké výuky
1x
objednávka plavecké výuky
1x
seznam žáků a dětí
1x
model plavecké výuky
1x
povinnosti pedagogického doprovodu žáků
1x
poučení žáka o bezpečnosti při výuce plavání
1x
informace pro zákonné zástupce dětí
1x
rozvrh plavecké výuky

Na vzájemnou spolupráci se těší Mgr. Milan Pavlůsek v. r. – ředitel PŠ

