
 Příloha č. 1 

Nabídka výuky plavání pro ZŠ na školní rok 2019 – 2020 

 Předmětem poskytovaných služeb je výuka plavání dle osnov, které najdete na: www.plavecka-vyuka.cz, 

výuku provádí instruktoři dětského plavání s potřebnou kvalifikací: vysokoškolské, popřípadě středoškolské 

pedagogické vzdělání, s odborností instruktora školního plavání a vodního záchranáře.  
Náklady na výuku: 55,- Kč: 1 žák/1 vyučovací hodina  

Přihlášený počet žáků bude upřesněn na předávacím protokolu při nástupu na výuku. Tento počet je závazný, poměrná část 

ceny za výuku žáka bude vrácena pouze v případě, že žák neabsolvuje ze zdravotních důvodů víc jak 75% plánované plavecké 

výuky. 

Provozní náklady: jsou rozdílné podle jednotlivých bazénů: 

Současné ceny jednotlivých bazénů: 

a) Bzenec - kapacita 40 žáků, cena 500,- Kč/1 vyučovací hodina  

b) Ratíškovice - kapacita 50 žáků, cena 550,- Kč/1 vyučovací hodina  

c) Bučovice – kapacita 40 žáků, cena 750,- Kč/1 vyučovací hodina 

d) Hodonín –  velký, malý bazén a vířivky, kapacita 80 žáků 2 200,- Kč/1 vyučovací hodinu 

           velký i malý bazén, kapacita 80 žáků, cena 1 800,- Kč/ 1 vyučovací hodina                                            

            velký bazén, kapacita 60 žáků, cena 1 200,- Kč/ 1 vyučovací hodina     

            malý bazén, kapacita 30 dětí/žáků, cena 800,- Kč/ 1 vyučovací hodin 

          jedna dráha 250,-Kč/1 vyučovací hodina 

V případě účasti více škol se cena dělí poměrem počtu žáků z jednotlivých škol. 

Ostatní provozní náklady: 6,-Kč: 1 žák/1 vyučovací hodina 

V objednávce plavecké výuky výrazně označte bazén, ve kterém chcete, aby výuka probíhala. 

Osnovy učiva, aktuální tiskopisy a všechny další informace najdete na: www.plavecka-vyuka.cz  

Jednu přihlášku zašlete nejpozději do 15. dubna 2019 na adresu: Jana Pokoráková, Nerudova 1036, 697 01 Kyjov, příp. scan 

na e-mailovou adresu vyukaplavani@email.cz, hana.moringlova@plavecka-vyuka.cz. Kopii (originál) přihlášky si založte ke 

smlouvě. 

(neodstřihovat) 

Přihláška 

na plaveckou výuku ve školním roce  2019-20 

 

Škola:                                                                                 Bazén:   

1. A Počet žáků:........   3. A Počet žáků:......  5. A Počet žáků:......    

1. B Počet žáků:........   3. B Počet žáků:......  5. B Počet žáků:......  

 

2. A Počet žáků:........   4. A Počet žáků:.....  Jiné ročníky: Počet žáků:...... 

2. B Počet žáků:.......   4. B Počet žáků:.....    Počet žáků:...... 

Celkem přihlášeno žáků:                                                                                                                                                          

Další připomínky a požadavky školy: (den výuky, doba výuky, spojení s jinou školou z důvodu návaznosti přepravy aj.) 

 

 

Uveďte okolnosti, které by mohly narušovat plaveckou výuku: např.: školy v přírodě, dojíždění dětí a jiné. Prosím o vypsání 

termínů akcí v příštím školním roce, která máte již pevně sjednané pro výše přihlášené děti. V tyto dny Vám nebudeme 

plánovat výuku. Další akce prosím plánujte tak, aby nezasahovaly do dnů plavecké výuky, které Vám budou rozvrhem 

stanoveny.  

Případné dotazy: mobil: +420 774 305 063 nebo +420 604 548 912; e-mail: vyukaplavani@email.cz, 

hana.moringlova@plavecka-vyuka.cz 

Vaše požadavky budou zohledněny v rámci možnosti sestavení rozvrhu a podle naléhavosti. Případné změny budou dohodnuty 

telefonicky. 

 

 

 

 

 

.....……….........................…….                                  …………………………………… 

      obstaratel plavecké výuky                                           objednatel plavecké výuky 
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