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Organizační pokyny 2017/18

Předplavecké výuky
Plavecké školy Valašské Meziříčí
Bazén ML VSETÍN
……………………………………………………………………………………………..…………...
Vážení milovníci plavání a vody vůbec.
Stejně jako minulý školní rok i letos je pro Vás připravena předplavecká výuka, která 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.
Počet účastníků:
v kurzu

-

MŠ
1.třída
2.třída

5-24 dětí
1-30 dětí
1-30 dětí

kurzy předplavecké výuky budou, stejně jako minulý školní rok, probíhat paralelně se
základní plaveckou výukou 2. a 3. (4.) tříd.
kurzy budou probíhat za cenu a v termínech uvedených v ceníku doplňkové činnosti Plavecké
školy Valašské Meziříčí, v rámci uzavřených smluvních podmínek
v ceně jsou zahrnuty mzdové a provozní náklady
v ceně není zahrnuta doprava na plavání
místem kurzu jsou Městské lázně Vsetín - malý dětský bazén (popřípadě ve velkém bazéně),
část výcviku se uskuteční v hlubším rehabilitačním bazénku při částečném užití vodních
atrakcí.
V případě zájmu:
a) vyplňte objednávku a zašlete na adresu: Plavecká škola Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace, ul. Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí
b) následně budete zařazeni do rozvrhu plavání a se ZŠ (MŠ) bude sepsána smlouva. (školy,
které již platnou smlouvu mají, obdrží od plavecké školy potvrzenou objednávku, jako
přílohu smlouvy)
c) zajištění bezpečnosti žáků při výuce bude probíhat dle „pokynů pro doprovázející učitele“
(příloha smlouvy) a v rámci poučení žáka o bezpečnosti při výuce plavání, které proběhne
před zahájením výuky při první lekci plavání
d) doprovázející učitelé, při první hodině plavání, odevzdají řádně vyplněný, razítkem a
podpisem ředitele školy potvrzený, seznam žáků, který dokládá jejich zdravotní způsobilost
k výuce plavání.

poz.: v souvislosti s cenou k fakturaci si dovoluji upozornit na ustanovení Smlouvy o zabezpečení výuky plavání,
především bod 3.9 a 3.10. Změny zasílejte dle smlouvy včas, nejlépe na plaveckaskolavm@quick.cz nebo poštou.

Podmínky účasti v kurzu:
a) pedagogický doprovod, který se bude v plaveckém úboru podílet na výuce plavání
b) vyplněný seznam žáků s potvrzením ředitelství školy o zdravotní způsobilosti dětí k výuce
plavání
c) plavky, ručník, mýdlo, kapesník a plavací čepice
poz.: upozorněte, prosím, rodiče dětí účastnících se plavecké výuky, na potřebu lékařského ošetření kůže
dětí,především nohou, od BRADAVIC ! A to před zahájením výuky.

Ve Valašském Meziříčí 19.5.2017

Mgr. Milan Pavlůsek
ředitel PŠ v.r.
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Zdokonalovací plavecké výuky
Plavecké školy Valašské Meziříčí
Bazén ML VSETÍN
…………………………………………………………………………..……………………………...
Vážení milovníci plavání a vody vůbec.
Stejně jako minulý školní rok i letos je pro Vás připravena 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

kurzy zdokonalovací plavecké výuky budou probíhat paralelně se základní plaveckou
výukou 2. a 3. (4.) tříd.
kurzy budou probíhat za cenu a v termínech uvedených v ceníku doplňkové činnosti Plavecké
školy Valašské Meziříčí, v rámci uzavřených smluvních podmínek
v ceně jsou zahrnuty mzdové a provozní náklady
v ceně není zahrnuta doprava na plavání
místem kurzu jsou Městské lázně Vsetín
V případě zájmu:
a) vyplňte objednávku a zašlete na adresu: Plavecká škola Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace, ul. Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí
b) následně budete zařazeni do rozvrhu plavání a se ZŠ bude sepsána smlouva. (školy, které
již platnou smlouvu mají, obdrží od plavecké školy potvrzenou objednávku, jako přílohu
smlouvy)
c) zajištění bezpečnosti žáků při výuce bude probíhat dle „pokynů pro doprovázející učitele“
(příloha smlouvy) a v rámci poučení žáka o bezpečnosti při výuce plavání, které proběhne
před zahájením výuky při první lekci plavání
d) doprovázející učitelé, při první hodině plavání, odevzdají řádně vyplněný, razítkem a
podpisem ředitele školy potvrzený, seznam žáků, který dokládá jejich zdravotní způsobilost
k výuce plavání.

poz.: v souvislosti s cenou k fakturaci si dovoluji upozornit na ustanovení Smlouvy o zabezpečení výuky plavání,
především bod 3.9 a 3.10. Změny zasílejte dle smlouvy včas, nejlépe na plaveckaskolavm@quick.cz nebo poštou.

Podmínky účasti v kurzu:
a) pedagogický doprovod, který se bude v plaveckém úboru podílet na výuce plavání
b) vyplněný seznam žáků s potvrzením ředitelství školy o zdravotní způsobilosti dětí k výuce
plavání
c) plavky, ručník, mýdlo, kapesník a plavací čepice
poz.: upozorněte, prosím, rodiče dětí účastnících se plavecké výuky, na potřebu lékařského ošetření kůže
dětí,především nohou, od BRADAVIC ! A to před zahájením výuky.

Ve Valašském Meziříčí 19.5.2017

Mgr. Milan Pavlůsek
ředitel PŠ v.r.

