
Příloha č. 1
Plavecká škola Zlín,příspěvková organizace Hradská 888 760 01 Zlín
Tel: 577 599 918                plavskola@zlinedu.cz

                  Poučení o bezpečnosti dětí při plavecké výuce prováděné 
Plaveckou školou Zlín (dále PŠZ)

__________________________________________________________________________________________

Slovní výklad při zahájení 1. dvoulekce třídy (3. dvoulekce ve družstvech) byl proveden trenérkou nebo trenérem
PŠZ a děti byly seznámeny s těmito body:

1. Výuka plavání je součástí výuky povinné tělesné výchovy (dále TV) na jejich škole, trenérky a
trenéři PŠZ pro výuku plavání zastupují jejich paní učitelky a pány učitele při TV na jejich
škole. Vztahuje se na ně všechno, co při výuce TV na jejich škole a navíc následující:

2. V prostoru od vstupu do Plaveckého areálu Zlín (dále PAZ) po šatny:
 -  chovat se slušně, nepoškozovat zařízení, pohybovat se pomalu a ohleduplně.

3. V prostorách šaten:
 - platí výše uvedené a dále:
 - do prostoru šaten není dovoleno vstupovat ve venkovní obuvi
 - ve skříňce a v šatně nenechávat peníze, hodinky, prstýnky, náušnice,mobily a žádné další
   cenné věci, tyto odevzdat doprovázející paní učitelce nebo panu učiteli ZŠ,
 - náušnice na zámek při výuce pouze na vlastní riziko.

4. Sprchy a WC:
 - zvýšené nebezpečí úrazu (kluzká podlaha, kluzké stěny, hrany apod.),
 - nejdříve použít WC, potom sprchu,
 - dávat ještě větší pozor v době přestávky nebo mimořádném použití WC v době výuky,
 - seznánení s manipulací se sprchou.

5. Prostory bazénů a výuky:
 - v igelitové tašce přinést pouze ručník, mýdlo (sprchový gel), případně šampon, 
   plavecké brýle pouze po schválení jejich použití,
 - k výše uvedenému zvláště pomalý, opatrný a ohleduplný pohyb bez předbíhání,
   strkání se apod.,
 - seznámení s organizací výuky, nástupu, odchody,
 - v přestávce a kdykoliv před zahájením výuky nesmí do bazénů,
 - hlášení jakékoliv nevolnosti, bolesti, úrazu a jiných zdravotních problémů v době výuky
   trenérce nebo trenérovi pro výuku plavání PŠZ, v době mimo ni od vstupu do odchodu
   z PAZ paní učitelce nebo panu učiteli z jejich školy,
 - nejíst mimo snídani a nebo svačinu ve škole,
 - již od vstupu do šatny nesmí mít v puse žvýkačku, bonbon nebo jiné pochutiny, 
   potraviny, apod.

6. Po ukončení výuky a v prostoru sprchy, vstupní haly a bufetu dodržuje všechny výše uvedené
zásady a zvláštní upozornění na možnost úrazu a jeho ohlášení,

 - zbytečně se neoblékat, nenasazovat čepici,
 - teplé oblečení a čepici používat až těsně před odchodem z PAZ,
 - jídlo pouze u stolů,
 - udržovat pořádek,

7. V případě požáru nebo jakékoliv jiné havarijní situace a nebezpečí se řídí pokyny pracovníků 
pro výuku plavání PŠZ a zaměstnanců PAZ. V těchto případech je nezbytně nutné zachovat kázeň,
klid a důsledné dodržování pokynů.

Blanka Kalendová, ředitelka školy

Zlín 1. 9. 2015



Příloha č. 2
Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace Hradská 888, 760 01 Zlín
Tel: 577599918                                                                                                  email:plavskola@zlinedu.cz

      Povinnosti učitele 
     doprovázejícího žáky na plaveckou výuku v Plavecké škole Zlín – dětský bazén (2.třída)
______________________________________________________________________________________

    1. Zkontroluje vybavení dětí na výuku plavání (funkční plavky, dívky šňůrku na ramínko, koupací čepice, 
         ručník, mýdlo nebo sprchový gel, vše v igelitové tašce).Převezme od dětí do vlastní úschovy peníze, hodinky,

prstýnky, náušnice a další cenné věci. Náušnice na zámek při výuce pouze na vlastní riziko.

        2.Vede děti v prostorách Plaveckého areálu Zlín k ukázněnému a slušnému chování.
           Odpovídá za kázeň a pořádek během převlékání, bezpečnost při sprchování a užití mýdla (sprchového gelu).

       3. Přivede na schody vedoucí  k bazénu osprchované děti a čeká s nimi na zahájení výuky.

       4. Zapíše docházku na oba seznamy třídy. Přítomnost značí jen u těch, kteří v ten den plavou.

       5. Před zahájením výuky upozorní učitele plavání na případná onemocnění a individuální zvláštnosti dětí,  
         které by mohly ovlivnit plaveckou výuku. Kdykoliv na  požádání podá slovní charakteristiku žáka a
         vlastní zkušenosti z práce s ním.

       6. Případné připomínky nebo nesrovnalosti oznámí neprodleně přítomnému učiteli Plavecké školy nebo řediteli PŠ.

       7. Během výuky má povinnost zdržovat se v přilehlých prostorách bazénu tak, aby mohl sledovat průběh výuky.
           Spolupracuje při organizaci a zajišťování kázně během výcviku plavání.

        8. Z důvodů bezpečnostních a nepřerušování výuky je přítomen při ošetření drobných poranění.

        9. Odpovídá za kázeň a bezpečnost dětí, které neplavou, ale jsou přítomny v prostorách Plaveckého areálu Zlín. 
            Tyto děti budou ve cvičebním úboru.

       10. Odpovídá za žáky po dobu přestávky při dvoulekcích, před a po skončení výuky ve sprchách, šatnách a při- 
            lehlých prostorách Plaveckého areálu včetně bufetu od příchodu do odchodu z jeho prostorů (včetně přestávky). 
            Dodržuje dohodnutou dobu přestávky.

        11. V případě své nepřítomnosti poučí zastupujícího učitele a ten tuto změnu ohlásí učitelům Plavecké školy.

        12. Oznámí učiteli - učitelce Plavecké školy nebo v kanceláři PŠ jakýkoliv úraz dětí, 
              ke kterému dojde od příchodu do odchodu z prostorů Plaveckého areálu (včetně přestávky). 
              Na pozdější ohlášení nebude brán zřetel.

        13. V případě poplachu při mimořádné události vyhlášené ozvučovacím zařízením nebo ústně dodržuje 
              pokyny zaměstnanců Plaveckého areálu Zlín.

Zlín  1. 9. 2015                                                                                      Blanka Kalendová, ředitelka školy 



Příloha č.3
Plavecká škola Zlín, příspěvková organizace Hradská 888, 760 01 Zlín
Tel: 577599918                                                                                                      email:plavskola@zlinedu.cz

     Povinnosti učitele
     doprovázejícího žáky na plaveckou výuku v Plavecké škole Zlín – 25m bazén (3.třída)
______________________________________________________________________________________

    1. Zkontroluje vybavení dětí na výuku plavání (plavecké plavky, dívky šňůrku na ramínko, koupací čepice, 
         ručník, mýdlo nebo sprchový gel, vše v igelitové tašce).Převezme od dětí do vlastní úschovy peníze, hodinky,

prstýnky, náušnice a další cenné věci. Náušnice na zámek při výuce pouze na vlastní riziko.

        2.Vede děti v prostorách Plaveckého areálu Zlín k ukázněnému a slušnému chování.
           Odpovídá za kázeň a pořádek během převlékání, bezpečnost při sprchování a užití mýdla (sprchového gelu).

       3. Přivede na schody vedoucí  k bazénu osprchované děti a čeká s nimi na zahájení výuky.

       4. Zapíše docházku na oba seznamy třídy. Přítomnost značí jen u těch, kteří v ten den plavou.

       5. Před zahájením výuky upozorní trenéra na případná onemocnění a individuální zvláštnosti dětí,  
         které by mohly ovlivnit plaveckou výuku. Kdykoliv na  požádání podá slovní charakteristiku žáka a
         vlastní zkušenosti z práce s ním.

       6. Případné připomínky nebo nesrovnalosti oznámí neprodleně přítomnému trenérovi PŠ nebo řediteli PŠ.

       7. Během výuky má povinnost zdržovat se v přilehlých prostorách bazénu tak, aby mohl sledovat průběh výuky.
           Spolupracuje při organizaci a zajišťování kázně během výcviku plavání.

        8. Z důvodů bezpečnostních a nepřerušování výuky je přítomen při ošetření drobných poranění.

        9. Odpovídá za kázeň a bezpečnost dětí, které neplavou, ale jsou přítomny v prostorách Plaveckého areálu Zlín. 
            Tyto děti budou ve cvičebním úboru.

       10. Odpovídá za žáky po dobu přestávky při dvoulekcích, před a po skončení výuky ve sprchách, šatnách a  
            přilehlých  prostorách Plaveckého areálu včetně bufetu od příchodu do odchodu z jeho prostorů (včetně  
            přestávky). Dodržuje dohodnutou dobu přestávky.

        11. V případě své nepřítomnosti poučí zastupujícího učitele a ten tuto změnu ohlásí trenérům Plavecké školy.

        12. Oznámí trenérům Plavecké školy nebo v kanceláři PŠ jakýkoliv úraz dětí, 
              ke kterému dojde od příchodu do odchodu z prostorů Plaveckého areálu (včetně přestávky). 
              Na pozdější ohlášení nebude brán zřetel.

        13. V případě poplachu při mimořádné události vyhlášené ozvučovacím zařízením nebo ústně dodržuje 
              pokyny zaměstnanců Plaveckého areálu Zlín.

Zlín  1. 9. 2015                                                                  Blanka Kalendová, ředitelka školy 


