
Příloha č. 1 
Nabídka výuky plavání pro mateřské školy na školní rok 2018 – 2019 

1. Předmětem poskytovaných služeb bude výuka plavání dle osnovy, kterou najdete na: www.plavecka-skola.cz, 

výuku provádí instruktor dětského plavání s potřebnou kvalifikací: vysokoškolské popřípadě středoškolské 

pedagogické vzdělání s odborností instruktora dětského plavání a vodního záchranáře. 
2. Cena výuky je: 60,- Kč na 1 dítě/1 vyučovací hodina (45 minut) 

V ceně je zahrnuto: 

- výuka průměrně 8. dětí na jednoho kvalifikovaného učitele plavání 

- poskytnutí veškerých dostupných pomůcek pro výuku plavání 

- poskytnutí motivačního materiálu (omalovánky, diplomy, samolepky...) 

3. Cena za pronájem bazénu:  

Bzenec - kapacita 30 dětí, cena  500,- Kč/1 vyučovací hodina 

Bučovice – kapacita 40 dětí, cena 750,- Kč/1 vyučovací hodina 

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

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

V přihlášce plavecké výuky označte bazén, ve kterém chcete aby výuka probíhala. 
Možností slevy nákladů na plaveckou výuku: 

 provozní náklady můžete po dohodě s vašim zřizovatelem uhradit z vašeho rozpočtu na provoz.   

 využít spoluúčast se ZŠ (lepší vytížení autobusu a kapacity bazénu) 

Přihlášený počet dětí je závazný, úhrada ceny plavecké výuky bude vrácena pouze v případě, že dítě neabsolvuje 

ze zdravotních důvodů víc jak 75% plánované plavecké výuky. 
Pokud máte zájem o zařazení vašich dětí do výuky ve školním roce 2018 – 2019, zasílejte své požadavky co nejdříve, 

nejpozději však do 15. dubna 2018.  

Jednu přihlášku zašlete na adresu: Hana Mořinglová, Brandlova 92, 697 01 Kyjov, příp. scan na e-mailovou adresu 

vyukaplavani@email.cz, hana.moringlova@plavecka-vyuka.cz, kopii si založte! 

Případné dotazy: Hana Mořinglová: tel.: +420 774 305 063; e-mail: vyukaplavani@email.cz        
                            Jana Pokoráková (asistentka) +420 604 548 912  

(neodstříhovat!) 

Přihláška                                                                                                                                                        
na plaveckou výuku ve školním roce  2018- 2019 

 

 

Mateřská škola: …………………………………………… 

                                                         (uveďte přesný název a adresu MŠ) 

 

Počet dětí:      

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

 

 

 
Kontakt: Jméno:     Telefon:              E-mail:      

 

 

 

 

 
   

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

    obstaratel plavecké výuky                                                            objednatel plavecké výuky 
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