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Základní škola, Praha 10 – Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 

ORGANIZA ČNÍ ŘÁD ŠKOLY  

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI PLAVECKÉ VÝUKY  

Pořadové číslo - číslo jednací: 03 - POR/03/2006 

Schválil: Mgr. Rudolf Hlůže, ředitel školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2006 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu. 
 

1. Povinnosti u čitelů zajiš ťujících dozor: 
1. Bez pedagogického dozoru je žákům přístup do plaveckého areálu zakázán. 

2. Zodpovídají za bezpečnost žáků až do nástupu do prostor bazénu, kde děti přepočítávají 
a předají učitelům plavecké školy. Od této chvíle až po nástup při závěru výukové hodiny 
přebírají veškerou odpovědnost pracovníci plavecké školy. Po nástupu při ukončení hodiny 
si děti přebírají opět doprovázející učitelé.  

3. V průběhu výuky je doprovázející učitel ve cvičebním úboru (plavky, tričko, tepláky) a po 
celou dobu výuky se nevzdaluje z prostoru bazénu. Dohlíží na děti, které se neúčastní 
plavecké výuky a na požádání spolupracuje s příslušným učitelem plavání, např. vykonává 
nad žáky dozor při chvilkové nepřítomnosti učitele plavání, upozorní učitele plavání na 
skutečnosti, které umožní individuálně přistupovat k žákům a významně mohou ovlivnit 
kvalitu výuky. 

4. Během výuky se zdržují v místě vstupu z šaten k bazénu, dohlíží nad žáky odcházející 
v průběhu hodiny na WC. 

5. Je nápomocen při poskytování první pomoci a ošetření drobných poranění. Při eventuálním 
nutném ošetření v nemocnici zajistí doprovod při přepravě pracovník plavecké školy. 

6. Při první lekci vyplní jmenný seznam žáků, ve kterém bude zaznamenávat docházku žáků 
v jednotlivých vyučovacích hodinách. Nejpozději do druhé lekce zajistí od žáků prohlášení 
zákonných zástupců žáka o dobrém zdravotním stavu a způsobilosti žáků k plavecké výuce 
a předá je příslušnému pracovníkovi plavecké školy. Bez tohoto potvrzení se děti nemohou 
plavecké výuky účastnit. Žáci vyřazení z plavecké výuky musí být ponechány ve škole. 

7. V průběhu plavecké výuky zodpovídá za dodržování provozního řádu plaveckého areálu 
svými žáky. 

8. Povinností pedagogického dozoru je zajistit včasný nástup do hodiny, přezutí a uložení 
obuvi, ukázněný příchod žáků do šaten, zajistit řádné osprchování žáků mýdlem a bez 
plavek. Musí být oblečen tak, aby mohl provádět kontrolu. Pokud se zjistí znečištění 
bazénu, budou náklady na přečištění vyžadovány na viníkovi. Po ukončení plaveckého 
výcviku opět zajistí osprchování žáků a jejich osušení. Při vysoušení vlasů obsluhuje 
sušáky, jejich případné závady ihned hlásí vyučujícímu plavecké školy. Podepisuje třídní 
knihu. Při tříhodinové absenci žáka v plaveckém výcviku vyžaduje a kontroluje lékařské 
potvrzení. 

9. Pokud se třída z vážných důvodů nemůže dostavit k výuce plavání, je vyučující této třídy 
povinen oznámit tento fakt vedení školy. 
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2.  Základní hygienická pravidla 
1.  V den plavecké výuky se žáci vhodně obléknou, především v zimních měsících (čepice, 

teplé oblečení apod.). Před vstupem do bazénu žáci použijí WC, řádně se umyjí pod 
sprchou mýdlem a zakončí sprchování studenou vodou, aby nešli do vody bazénu 
rozehřátí. Ve sprchách ani u bazénu nesmí používat hygienické prostředky ve skleněných 
obalech. 

2. Po skončení výuky se žáci opět osprchují, řádně osuší vlasy, uši a mezi prsty na nohou 
vlastním ručníkem. Sprchování opět zakončí studenou vodou. 

3. Nemocní žáci se nesmí účastnit výuky, škodí tím sobě a mohou přenést nemoc na druhé. 

4. Plavání se nedoporučuje nejméně jednu hodinu po jídle. V prostorách bazénu se nesmí jíst. 
Pro plavání je nutné použít plavky, které slouží pouze k tomuto účelu. 

5. Žáci používají koupací čepice. 

3. Bezpečnostní a hygienické p ředpisy pro výuku 
1. Do plavecké třídy nejsou zařazeni žáci, kteří přinesou lékařskou zprávu, že se nemohou 

účastnit plaveckého výcviku. 

2. Nemocní žáci nepatří do bazénu. Děti s kožními chorobami (např. opary, plísně, bradavice) 
a děti trpící epilepsií se nesmí výuky účastnit. 

3. Na plaveckou výuku budou žáci vybaveni igelitovou taškou, ručníkem, plavkami, koupací 
čepicí a tělovým mýdlem. Do plavecké výuky si neberou cenné předměty, větší obnos 
peněz, šperky apod. Při náhodném opomenutí tohoto nařízení odevzdají cenné věci po 
dobu výuky do úschovy doprovázejícímu učiteli. 

4. Doprovázející učitelé jsou povinni dohlížet nad žáky, aby nebyl porušován provozní řád 
plaveckého areálu. Před vstupem do šaten poučí žáky o chování v těchto prostorách: 

� použití WC před osprchováním, 

� osprchování a umytí bez plavek, 

� povinné používání koupací čepice, 

� uložení potřeb pro plaveckou výuku do igelitových tašek. 

5. Po ukončení je důležité řádné osprchování (zakončené opět studenou vodou), důkladné 
osušení těla, uší a prstů u nohou (možnost vzniku plísňových onemocnění). 

6. Po umytí ve sprchách přicházejí žáci do prostoru bazénu. Zde si odloží na určené místo 
igelitové tašky a potřebami pro plaveckou výuku. Doprovázející učitel zajistí vzorný 
a hlavně rychlý nástup žáků tak, aby přepočítání a předání žáků proběhlo v co nejkratším 
čase. 

7. Pokud potřebuje žák v průběhu výuky použít WC, ohlásí to svému učiteli a ten jej uvolní. 
Na WC jej doprovodí učitel základní školy, který dohlíží na jeho bezpečnost. 

4.  V průběhu plavecké výuky žák nesmí: 
1. znečišťovat vodu v bazénu, 

2. křičet v prostoru bazénu, 

3. strkat do spolužáků, 

4. běhat a klouzat se po mokrých dlaždicích, 
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5. svévolně skákat do vody, 

6. používat potápěčské brýle a plavecké ploutve, 

7. opustit svoji skupinu a učitele plavecké školy bez jeho souhlasu, 

8. používat páru v prostorách sprch. 

5.  Závěrečná ustanovení 
1. Směrnice pro organizaci plavecké výuky nabývá platnosti dnem 1. září 2006 

V Praze 10 – Hostivaři dne 1. 9. 2006 

M G R .  R U D O L F  H L Ů Ž E  
ředitel školy 

 


