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Určeno rodičům žáků 3. a 4. ročníku, školní rok 2018/2019
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží výuka plavání Vašich dětí, sděluji Vám následující informace.
 Výuka plavání je povinnou součástí vzdělávání v základní škole.
 Výuka plavání bude probíhat v plavecké škole Regena v Žatci každou středu v období
od 27. 3. 2019 do 19. 6. 2019.
 První dvě vyučovací hodiny se žáci učí dle rozvrhu. Odjezd autobusu od školy je v 1000,
návrat cca. ve 1330.
 Protože je výuka plavání povinná, je hrazena stejně jako doprava z prostředků školy. Pro
žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, bude jídelna otevřena do 1400.
 Dojíždějící žáci mohou poté zůstat ve školní družině, do které se musí nejdříve přihlásit.
 Od 25. 3. 2019 bude upraven rozvrh hodin. Dojíždějící žáci se budou moci kvůli změně
rozvrhu rovněž přihlásit do družiny.
 Do 22. 3. 2019 odevzdejte třídnímu učiteli prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte.
 Zkontrolujte plavky (kraťasy nejsou povoleny).
 Pořiďte plaveckou čepici (pokud má Vaše dítě dlouhé vlasy, je povinná).
Úkoly a povinnosti žáků:
 Žák se při plavecké výuce chová ukázněně, řídí se pokyny vedení plavecké školy, učitele
plavání a pokyny pedagogického dohledu;
 nenosí při výuce hodinky, prstýnky, řetízky, plavecké brýle a jiné předměty, které by mohly
být příčinou úrazu;
 necvičí svévolně v jiném prostoru a nevykonává jinou činnost, než vyplývá z úkolu
stanoveného učitelem plavání;
 bez povolení učitele plavání se nevzdaluje z místa výuky;
 v případě potřeby použít WC během výuky informuje o tomto učitele plavání a pedagogický
doprovod;
 žák, který se před výukou nebo během ní necítí zdráv nebo má jiné obtíže, upozorní na tuto
skutečnost učitele plavání nebo pedagogický doprovod, který rozhodne o jeho další účasti ve
výuce;
 dodržuje hygienické zásady, se kterými byl před zahájením výuky seznámen, má vhodný
plavecký úbor (plavky, kraťasy nejsou povoleny) a prostředky osobní hygieny. V případě,
že má žák/žákyně dlouhé vlasy, má též plaveckou čepici.

V případě dotazů se na mne můžete obrátit.

S pozdravem
Mgr. Petr Koníř

