Plavecký výcvik 2017/2018
Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastní v době od 13. 4. do 22. 6. 2018 plaveckého výcviku
v Přerově. Výuka probíhá každý pátek v době od 11:15 do 12:45 hodin. Nahrazuje dvě
hodiny tělesné výchovy. Žáci v rámci plaveckého kurzu absolvují 10/11 lekcí. Plavecký výcvik
vedou vyškolení lektoři plavání v rozsahu 2x40 min ve vodě a 10 min přestávka s možností
pobytu v páře.
Pedagogický dozor zajišťují učitelé Š. Stříbrnská a I. Sedláčková.
Odjezd autobusu od školy prvního stupně je vždy v 10:40 hod. Předpokládaný návrat
kolem 13:45 hod. Po příjezdu žáci odchází s vyučujícími na oběd (do družiny)

a domů.

Žáci si vezmou s sebou do igelitové tašky: plavky, ručník, čepici na plavání (pokud
mají), hřebínek, alergici na chlorovanou vodu mohou použít před plaváním krém

a

gumové pantofle. Věci by měly být označeny (podepsány).
Žáci, kteří z důvodu neschopnosti plaveckého výcviku (po nemoci,…) nebudou plavat,
jsou povinni být u bazénu ve sportovním úboru a musí předložit písemnou omluvenku od
zákonného zástupce. Pokud by neschopnost plavání trvala několik lekcí za sebou, je nutné
předložit potvrzení od lékaře.
Zákonný zástupce si může po skončení plaveckého výcviku své dítě osobně vyzvednout.
Po převzetí dítěte přebírá rodič za své dítě veškerou zodpovědnost.

Pro ilustraci uvádím náklady a příspěvky na plavecký výcvik za minulý školní rok:


plavecký kurz: 1200,- Kč (mzdy lektorů, pomůcky a pronájem bazénu)/1žák



autobusová doprava z Tršic do Přerova: cca 23 293,- Kč (zaplaceno SRPŠ), letos bude
doprava financována i z dotace:
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“



příspěvek ONIV: 26 790,- Kč (náklady na mzdy lektorů)



celková cena na 1 žáka: 530,- Kč

V letošním školním roce předpokládáme podobné náklady a příspěvky na tento kurz.
Předpokládaná cena kurzu cca 500-1000,- Kč/1 žák.
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NÁVRATKA
Jsme si vědomi toho, že plaveckého výcviku se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není
tímto výcvikem a jeho náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky.
Souhlasím s tím, aby se můj/moje syn/dcera …………………………………………… zúčastnil/la
plaveckého výcviku a pobytu v páře.
Připomínky k zdravotnímu stavu Vašeho dítěte: ..........................................................................

Dne: ..........................................

Podpis rodičů: .................................................

