příloha č. 2

Povinnosti pedagogického doprovodu dětí
I.
-

Pedagogický doprovod žáků či dětí(dále jen „dětí“) je plně odpovědný za bezpečnost dětí jim svěřeným do doby
předání dětí pracovníkům plavecké školy. (V případě, že se doprovod dětí podílí na výuce plavání, dodržuje
pokyny vyučujícího plavání a zodpovídá za bezpečnost dětí jemu svěřených.)

-

Vyučující plavání je odpovědný za organizaci vyučovací jednotky, za zvolené metodické postupy, dodržování
náplně výuky plavání a bezpečnost dětí v době, kdy mu byli předáni k výuce plavání.

Předání se uskuteční:
1) Pedagogický doprovod předává děti k výuce plavání v prostorách bazénu před zahájením výuky plavání při
organizovaném nástupu. Přebírá děti na konci výuky plavání při organizovaném nástupu.
2) Pedagogický doprovod osobně přebírá děti v prostorách bazénu v případě, kdy se dítě musí vzdálit na toaletu, či je
zdravotně indisponováno. Pokud je dítě opětovně připraveno k výuce plavání, předá jej osobně vyučujícímu plavání.
3) Pedagogický doprovod přebírá děti v prostoru bazénu na dobu odpočinku mezi dvěma vyučovacími hodinami (v případě
dvouhodinových celků). Po uplynutí doby odpočinku předá děti vyučujícímu plavání.
II.

Při první návštěvě výuky plavání:
Odevzdá řádně vyplněný seznam dětí, který obsahuje:
Název školy, školní rok, jméno a příjmení dětí, datum narození dětí, zdravotní způsobilost dětí k výuce plavání
potvrzené podpisem a razítkem ředitele školy (u jednotlivých dětí případně vyznačí zdravotní omezení).
III.

Pedagogický doprovod zajistí:
3.1

kontrolu vybavení dětí - plavky, ručník, mýdlo, koupací čepice, kapesník (vede je kontrolou k tomu, aby do
výuky plavání nastupovaly umyté, s ostříhanými nehty a prosti všech ozdob a přívěsků, které by mohly způsobit
zranění)

3.2

pořádek při přepravě dětí - odpovídá za chování dětí, za dodržení času nástupu k přepravě dětí a tím i časového
harmonogramu výuky plavání.

3.3

bezpečnost dětí při přípravě na výuku plavání v prostorách šaten, toalet a sprch:
a - dohlíží na to, aby se děti rychle převlékly a řádně si uložily věci na místa k tomu určená
b - kontrolují, jestli se děti řádně sprchují a k mytí používají mýdlo (děti se sprchují nahé)
c - do vyučovacího prostoru na bazén přichází před dětmi jako první a odchází též jako první
d - v průběhu výuky plavání doprovázejí děti na toaletu a kontrolují, zda si následně umyly a
osprchovaly příslušné partie těla

3.4

dozor nad dětmi, které ze zdravotních důvodů neplavou, které postihla náhlá nevolnost či únava při výuce, atp.

3.5

dozor nad dětmi, které tráví dobu odpočinku mezi dvěma vyučovacími hodinami (v případě dvouhodinových
celků). Doba odpočinku je určena k relaxaci, zahřátí organismu a přípravě na druhou část výuky, mimo prostory ke
koupání.

3.6

kontrolu zdravotního stavu dětí (oznamují vyučujícím na bazéně případná onemocnění dětí - zvláště kožní a
infekční choroby).

3.7

dodržování hygienických zásad obsažených v návštěvním řádu bazénu (nosí s sebou plavky nebo jiný lehký
oděv, do kterého se převléknou před výukou plavání, též pak přezůvky prosté od prachu dřívějších prostor)

3.8

pořádek a klid u příchozí skupiny dětí, které čekají na začátek plavání v prostorách bazénu

3.9

bezpečnost dětí po skončení výuky plavání v prostorách toalet, sprch a šaten:
a - kontrolují sprchování a sušení dětí
b - dohlíží na to, aby se děti rychle převlékly, nic nezapomněly a aby se ve výše uvedených
prostorách nezdržovaly déle, než je nezbytně nutné

3.10

dodržování návštěvního řádu obecně

