
Příloha č. 3 

Povinnosti zúčastněných stran 

 pro zajištění bezpečnosti žáků v průběhu plavecké výuky 

 Plavecká výuka je součástí vyučování tělesné výchovy a probíhá v době dohodnuté se školou. Rozvrh škol je zpracován 

na základě písemných přihlášek a je závazný.  

Dodržování hygieny: 

• všichni příchozí se zouvají v prostoru před šatnami - možno použít vlastní přezůvky  

• žáci se před vstupem do bazénu a po použití WC řádně umyjí mýdlem - bez plavek ! 

• v prostoru bazénu není přípustné žvýkat nebo požívat potraviny 

• doprovázející učitel v době pobytu na KPB respektuje provozní řád provozovatele bazénu. 

• Dodržování bezpečnosti 

• Doprovázející učitel: 

• dohlédne na uložení obuvi 

• dohlédne na kázeň při převlékání žáků a uzamčení odložených oděvů 

• po celou dobu výuky je přítomen na viditelném místě, u žáků odcházejících na WC 

v průběhu výuky dohlédne na bezpečnost a umytí po použití WC  

• dohlédne, aby žáci nenosili na bazén nepovolené předměty (viz. Povinnosti žáků bod č. 4, 

5, 6) 

• vykonává dozor nad žáky, kteří se přímo neúčastní plavecké výuky (po nemoci aj.) 

• Instruktor plavání: 

• přebírá žáky od doprovázejících učitelů v prostoru vchodu do sprch v době stanovené 

rozvrhem  

• po dobu výuky je trvale přítomen u svěřených žáků 

• Je přísně zakázáno na bazéně běhat!!! Žáci se chovají tiše!!! 

• Organizační pokyny 

• Před zahájením výuky třídní učitel: 

• seznámí žáky s jejich právy a povinnostmi a provede proškolení o hygieně a bezpečnosti 

na KPB 

• vyplní záznamový list třídy, v abecedním pořadí 

• připraví předávací protokol potvrzený školou 

• pokud je žákovi přidělen asistent pedagoga a je nutná spolupráce tohoto asistenta při výuce 

plavání (autismus, LMO, poruchy chování aj.), je důležité, uvést tuto skutečnost v PLÁNU 

PEDAGOGICEKÉ PODPORY a přidat tuto povinnost do náplně práce asistenta.   

 

• Při zahájení výuky doprovázející učitel: 

• předá žáky učiteli plavání 

• zúčastní se porady s ředitelkou nebo vedoucí instruktorkou a odevzdá vyplněný záznamový 

list třídy a předávací protokol 

 
• V průběhu plavecké výuky doprovázející učitel: 

• provádí dozor nad žáky, kteří se přímo neúčastní plavecké výuky 

• spolupracuje s instruktory plavání v případech problémových žáků a u tříd speciálních škol, 

pokud je přidělen asistent, zajistí, aby přidělený asistent dbal pokynů instruktora plavání 

• dohlíží na hygienu a bezpečnost žáků při používání sprch a WC v průběhu výuky 

 

• Při ukončení každé hodiny doprovázející učitel: 

• přebírá žáky od instruktorů plavání v prostoru vchodu do sprch v době stanovené rozvrhem 

• dohlédne na řádné osušení žáků 

• dohlédne na bezpečnost při převlékání žáků v šatně a při odchodu z budovy 

 
Při závěrečné hodině obdrží doprovázející učitel záznamový list třídy s dosaženými výsledky, které jsou podkladem 

pro klasifikaci z TV a dokladem o absolvování plavecké výuky. 


