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Organizačně-bezpečnostní zabezpečení plaveckého výcviku a povinnosti učitelského
dozoru, třídního učitele a učitele plavecké školy platné od školního roku 2018/2019


Přípravné období
1. Třídní učitel seznámí prokazatelně rodiče a žáky s výukou a potřebami na výuku plavání

(plavky, ručník, koupací čepice, mýdlo, přezůvky se světlou podešví – dle požadavku plavecké
školy jiné než na přezouvání ve škole, dostatečně velkou igelitovou tašku na boty) a seznámí je
s bezpečnostními a hygienickými zásadami při plaveckém výcviku. Upozorní žáky na zákaz
nošení většího finančního obnosu, elektronických hraček, mobilních telefonů, cenných
předmětů, hodinek, řetízků, náramků a skleněných lahviček (šampon, pití) na bazén. Z důvodu
ohrožení života při vdechnutí jsou zakázány na plavecké škole (již při vstupu) žvýkačky.

2.

Třídní učitel vybere od žáků finanční obnos za dopravu.

3.

Vyučující, kteří budou zabezpečovat pedagogický doprovod žáků jsou povinni před cestou
vyplnit a řediteli předložit cestovní příkaz.

4.

Těsně před zahájením plaveckého výcviku třídní učitel žáky poučí o bezpečnosti a o
hygienických zásadách, které je třeba na bazénu dodržovat. Toto poučení zaznamená do třídní
knihy.

5.

Rodiče jsou povinni škole dodat písemné prohlášení, že jim nejsou známy žádné zdravotní
problémy, pro které by se nemohlo jejich dítě zúčastnit výuky plavání.

6.

Nejdříve tři dny před první hodinou plavání zašle třídní učitel rodičům k podpisu prohlášení,
že ošetřující lékař nenařídil dítěti, které je v jejich péči změnu režimu, že nejeví známky
akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření,
že dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

7.

Třídní učitel je povinen vypracovat jmenný seznam žáků, kteří se zúčastní výuky plavání, pod
seznam zapíše zprávu o provedení náležitostí dle bodu 4., 5. a 6. tohoto zabezpečení a předloží
k podpisu řediteli. Písemná vyjádření rodičů se zakládají do složky „plavání“.

8.

Seznam žáků potvrzený ředitelem a záznamní list předá učitel ZŠ Náměšť na Hané vedoucí
cvičitelce plavání před zahájením první hodiny plavání. Přílohou bude souhlas zákonného
zástupce, případně i lékaře dítěte.



Organizační zajištění vlastní výuky
1.

Výuka plavání začíná na konci 1. pololetí školního roku ( 31.1. 2019 ), je určena pro žáky 2. A
a 2.B třídy – základní plavecký výcvik a pro žáky 3. třídy – zdokonalovací plavecký výcvik a
probíhá vždy každý čtvrtek dle rozvrhu hodin. Před první hodinou plavání předá pedagogický
dozor (většinou třídní učitel) vyučujícím plavání veškeré dokumenty, které jsou uvedeny
v bodech 5., 6. a 7. části přípravné období v tomto dokumentu. Výuka plavání probíhá na ZŚ
Vítězná, Vítězná 1250, Litovel.

2.

Pedagogický dozor zajistí, aby si žáci přinesli plavky, ručník, koupací čepici, mýdlo a
přezůvky s bílou podešví a igelitovou tašku na boty.

3.

Žáci, kteří neplavou z jiného důvodu / jsou po nemoci / budou přítomni na bazénové hale a
budou sledovat výuku. Je však nutné, aby byli vhodně oblečeni / ne v oblečení, ve kterém
přijeli – vyšší teplota na bazénu /.

4.

Žáci 3. třídy odchází společně s třídní učitelkou ze školy na autobus. Odjezd autobusu je v 7:25
hodin od budovy školy. Výuka ve 2.A a 2.B třídě končí ve druhé vyučovací hodině v 8:50
hodin. Žáci mají přestávku a po jejím ukončení je pedagogický dozor odvede na šatnu a do
přistaveného autobusu. Odjezd autobusu je v 9:00 hodin od budovy školy. Pedagogický dozor
je povinen zabezpečit, aby všichni žáci byli již v 7:25 hodin a v 9:00 hodin v autobuse.
Důvodem je nutnost dodržení časového harmonogramu na plavecké škole.

5.

Dohlížející učitelé základní školy po příjezdu do plavecké školy si rozdělí žáky na skupinu
dívek a skupinu chlapců a odchází do šaten. Pedagogové v šatnách dohlédnou na rychlé
převlečení dětí, uložení šatstva a obuvi (obuv do dostatečně velké igelitové tašky) do skříněk,
sám se převlékne do vhodného oblečení. Ve sprchách dohlédne na řádné osprchování dětí (bez
plavek) s použitím vlastního mýdla. Po osprchování a před zahájením výuky předá
pedagogický dozor žáky vyučujícím plavání v určeném prostoru – za bloky, kde je nástup.
V tomto okamžiku přebírá za žáky plnou zodpovědnost vyučující plavání. Učitelé ZŠ Náměšť
na Hané se jako pedagogický dozor zúčastní výuky plavání, ale nezasahují do výuky plavání.
Svojí přítomností napomáhají ukáznit žáky, doprovází je v případě nevolnosti, úrazu, na WC.
Dohlíží na žáky, kteří se neúčastní výuky ve vodě. Bez vyzvání aktivně spolupracuje při
zajišťování kázně dětí.

6.

Učitelé ZŠ Náměšť na Hané zodpovídají za žáky před nástupem na začátku hodiny, během
přestávky, uprostřed vyučovací dvouhodiny, po nástupu při ukončení hodiny a při odchodu
z bazénu do sprch, kde dohlédne na řádné osprchování a osušení žáků a na pořádek v šatnách.

7.

Po příjezdu autobusu k plavecké škole všichni nastoupí a odjíždějí do ZŠ Náměšť na Hané, kde
žákům 3. třídy pokračuje výuka dle rozvrhu. Žáci 2.A a 2.B třídy po vystoupení z autobusu
odcházejí na obědy.

Dodržování tohoto organizačně-bezpečnostního zabezpečení je pro všechny učitele – zaměstnance ZŠ Náměšť
na Hané závazné, což potvrzují níže svým podpisem. Jakékoliv porušení organizačně-bezpečnostního
zabezpečení bude chápáno jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se všemi důsledky, které
plynou z pracovněprávního vztahu.

Mgr. Ladislav Havelka v.r., ředitel

Seznámeni:
Učitelé – zaměstnanci ZŠ Náměšť

Vyučující plavecké školy

