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Ředitelství
Základních škol a církevní školy
Ve Val. Meziříčí dne 9.5.2017
Věc: Organizační pokyny k základní plavecké výuce na škol. rok 2017/2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci plavání,
zasílám Vám organizaci plavecké výuky na školní rok 2017/18:
I.

Základní plavecká výuka žáků 2. a 3. (popřípadě 4.) tříd bude organizována dle
zaslaného rozvrhu.
Bude probíhat v zařízeních:
spádová oblast Vsetín
ve dnech:

ML Vsetín
pondělí, středa, pátek
pondělí, středa, pátek (úterý, čtvrtek) – doplňkové hodiny

spádová oblast Val. Mez.
ve dnech:

bazén Valašské Meziříčí
úterý, čtvrtek
pondělí, středa, pátek – doplňkové hodiny

II.

Základní plavecká výuka je organizována v rámci ŠVP ve dvou po sobě
následujících ročnících 1. stupně školy v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku.

Od 1.9.2017 bude základní plavecká výuka povinná.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-atelovychovy-kterym-se-1-1
Systém financování základní plavecké výuky zůstává stejný, jako minulý rok.
Školám budou účtovány náklady na plaveckou výuku, dle platné smlouvy, které vychází
z platného ceníku plavecké školy, a budou součástí přílohy smlouvy.
Počty žáků pro 1. pololetí, respektive pro 1. čtvrtletí, školního roku se budou odvíjet od
zahajovacích výkazů příslušného školního roku a uvedeny budou na seznamu žáků, který
odevzdá pedagogický doprovod při první lekci plavecké výuky.
Počty žáků pro 2. pololetí, respektive pro 2., 3., a 4. čtvrtletí, školního roku se budou odvíjet
od skutečného stavu žáků v příslušné školním roce (případné změny budou předmětem
změny přílohy smlouvy). Uvedeny budou též na seznamu žáků, který odevzdá pedagogický
doprovod při první lekci plavecké výuky.
Požadavek na zařazení žáků do základní plavecké výuky 2017-18 zašlou školy na výzvu
plavecké školy v požadovaném termínu. Tato obsahuje počet žáků účastnících se základní
plavecké výuky a též počet žáků u kterých se počítá s předplaveckou či zdokonalovací
plaveckou výukou (žáci MŠ, 1. (2.) respektive (3.), 4., … tříd)

Žáky (děti) předplavecké či zdokonalovací výuky je třeba přihlásit zvláštní objednávkou tak,
jako v minulých letech. (vše potřebné k této výuce bude zasláno samostatným el. dopisem)
Na základě zaslaného počtu žáků bude doplněn rozvrh plavání na rok 2017/2018, který
vychází z rozvrhu školního roku 2016/2017. Tento bude umístěn na www.plaveckaskolavm.cz a rozeslán elektronickou poštou k Vaší kontrole. Rozvrh bude součástí přílohy
platné smlouvy.
Pedagogický doprovod žáků, nejpozději při první hodině plavání, odevzdá seznam žáků,
potvrzující jejich zdravotní způsobilost, stvrzený razítkem a podpisem ředitele školy. Dále
se pak bude řídit „Pokyny pro doprovázející učitele“, které jsou též součástí platné smlouvy
(příloha č. 2)
Upozorněte, prosím, rodiče dětí účastnících se plavecké výuky, na potřebu lékařského
ošetření kůže dětí,především nohou, od BRADAVIC ! A to v dostatečném předstihu před
zahájením výuky.

III.

Úhrada nákladů na dopravu žáků na plavání

MŠMT vyhlásilo Rozvojový program podpora výuky plavání na základních školách.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-vyukyplavani
Příspěvek na dopravu bude poskytován na základě žádostí škol a budou se odvíjet od
dojezdových vzdáleností jednotlivých škol na výukový bazén. Výše příspěvku má být 31,Kč/km včetně DPH i případné čekací doby.
Dopravu objednávejte u příslušného dopravce dle zaslaného rozvrhu (objednávejte včas!)
Seznam příloh:
1x
požadavek na zařazení žáků do plavecké výuky
1x
ceník
1x
seznam žáků
1x
model plavecké výuky
1x
povinnosti pedagogického doprovodu žáků
1x
poučení žáka o bezpečnosti při výuce plavání
1x
dopis ředitelům škol plavání Pícl

Na vzájemnou spolupráci se těší

Mgr. Milan Pavlůsek
Ředitel v.r.

