
Organizace plaveckého výcviku ve školním roce 2021/2022 – předběžné informace 

 

V příštím školním roce začne plavecký výcvik brzy po začátku školního roku, konkrétně 6. 9. 2021. Přinášíme vám tedy 

předběžné informace o jeho průběhu již nyní, v září bude potřeba reagovat rychle. 

 

Plavecký výcvik je povinný pro žáky 3. a 4. ročníku, kteří jej mají hrazen v plné výši v rozsahu 10 návštěv bazénu, platí 

pouze dopravu (odhadovaná cena 60 Kč, upřesníme a vybereme v září dle aktuálního tarifu). 

Žáci ostatních ročníků (1., 2. a 5. ročník) se mohou výuky zúčastnit v rozsahu 5 návštěv, cena kurzu byla loni 650 Kč (+ 

cca 30 Kč na dopravu, viz výše). 

Pokud je vaše dítě ve 3. nebo 4. ročníku a nemůže se plavecké výuky zúčastnit ze závažných zdravotních důvodů, 

prosíme o co nejrychlejší informování o této skutečnosti (kvůli placení zálohy) + v září o dodání potvrzení od lékaře. 

 

Výuka bude probíhat v plaveckém bazénu v Pelhřimově, odjezd ze školy se plánuje po 1. vyučovací hodině, návrat do 

školy na oběd dle aktuálního platného jízdního řádu (pokud zůstane v platnosti současný jízdní řád odjezd v 9:02 do Pe 

a 12:15 z Pe). Ostatní výuka pak probíhá dle rozvrhu. 

 

Před započetím kurzu je potřeba odevzdat platné potvrzení od lékaře (od jara 2019 je toto potvrzení vydáváno 

s platností na 2 roky. Žáci, kteří některý sportovní kurz absolvovali ve školním roce 2020/2021 a nechávali si vystavit 

nové potvrzení ho budou mít ještě platné) + v září dostanou žáci potvrzení o bezinfekčnosti, které bude potřeba potvrdit. 

Žáci 5. ročníku musí do konce prvního školního týdne odevzdat vyplněnou přihlášku a zaplatit kurzovné (přihláška 

k vytištění pod tímto sdělením, případně bude dětem rozdána první školní den). Žáci 1. a 2. ročníku budou jezdit až 

v říjnu, přihlášku ale také prosím již první týden, budeme hlásit počet žáků. 

 

S sebou na výcvik potřebujeme: plavky (přiléhavé, z plavkového materiálu, nepřípustné jsou bermudy či spodní 

prádlo), koupací čepici (zkontrolujte, zda není poškozená), 2 ručníky, mýdlo/sprchový gel, kapesníky. Do autobusu 

může být povinná ochrana dýchacích cest (bude se řídit aktuálně platnými opatřeními) + další vybavení dle vlastního 

uvážení (svačina, kapesné, župánek atd.). To vše sbalené ve speciálním batohu (ne v aktovce s učením). Přes podzimní 

termín doporučujeme děti vybavit vhodným oblečením pro přechod k autobusu (raději více vrstev), později případně 

i čepicí (vlasy se ne vždy stihnou zcela vysušit). Prosíme, oblečení dětí ve dnech, kdy je plavání, více kontrolujte, 

hlavně jak se bude ochlazovat. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přihláška (vyplňuje pouze 1., 2. a 5. ročník) 

 

Můj syn/dcera ………………………………………………………….……..….., třída …………………….………….. 

se účastní plaveckého výcviku (školní rok 2021/2022). 

 

Datum:                                                                                                        Podpis: 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte 

 

Závazně prohlašuji, že můj syn/dcera …………………………………………………………….. je způsobilý/způsobilá 

absolvovat plavecký výcvik a nejeví známky infekčního onemocnění (včetně bradavic) ani nepřišel/nepřišla 

v uplynulých 2 týdnech do styku s infekční osobou a nebyla mu nařízena karanténní opatření. 

 

Dne ……………………………….. v ………………………………      Podpis: 

 

  


