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POSLÁNÍ PLAVECKÉ ŠKOLY ROSNIČKA
Posláním naší plavecké školy je předat Vašim dětem i Vám profesní zkušenosti v oboru plavání dětí na co nejvyšší
úrovni od kojenců po školáky.
Naši INSTRUKTOŘI jsou akreditovaní MŠMT, ve svém oboru se stále aktivně vzdělávají a procházejí pravidelnými
tréninky a školeními. Přístup k dětem je u nás založen na profesních dovednostech spojených s přátelským
postojem, s ohledem na věk dítěte, jeho dovednosti a s důrazem na otevřenou komunikaci s rodičem.
PROSTŘEDÍ, do kterého budete se svými dětmi pravidelně přicházet, je přizpůsobeno k provozování dětského
plavání. Pomůcky používané v kurzu jsou pravidelně myty a řádně sušeny. Základní škola a Mateřská škola Brno,
Milénova 14, příspěvková organizace dbá na čistotu a bezproblémový provoz.
VODA v našich bazénech je udržována v co nejvyšší kvalitě s ohledem na stálou přítomnost dětí a prochází
neustálou kontrolou. Kontrolu a péči o bazén zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14,
příspěvková organizace, IČ: 49466607, Milénova 808/14, Brno - Lesná.
NAŠÍM CÍLEM JE, aby plavání mohlo fungovat v co nejvyšší kvalitě a čistotě. S ohledem na vysokou ekonomickou
náročnost udržení této kvality bychom rádi předali toto poslání i Vám, našim klientům, a požádali Vás o
dodržování hygienických zásad a pravidel kurzů, které zmiňujeme dále.

ZÁSADY V KURZU, NAŠE VODA
TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ VODY
Bazén je upravován standartním způsobem za pomoci Chloru. Čistota vody odpovídá vyhlášce 238/2011 Sb. je
testována v laboratořích a kontrolována hygienickou stanicí. Velmi oceníme, když i vy přispějete k udržení čisté vody
v našich bazénech správnou hygienou.
SPRCHOVÁNÍ
Sprchování je důležité, abychom eliminovali množství nečistot, které na svém těle do bazénu přineseme.
Bazénová chemie tyto nečistoty sice zachytí a vyčistí, nicméně je zbytečné zhoršovat kvalitu vody tím, že se
neosprchujeme, potažmo se osprchujeme v plavkách (nečistota se zachytí v nich a je přenesena do bazénu).
Množství chlóru v bazénu je přímo úměrné množství nečistot. Neosprchovaný člověk tak zvyšuje množství chlóru
a další chemie, která je potřebná pro následné pročištění vody.
Pozor na zbytky mýdla. Je důležité sprchové gely, šampony, tělová mléka, atd. pečlivě opláchnout. Dostanou-li se
tyto prostředky do bazénu, jsou z vody prakticky neodstranitelné.

Dodržováním správných postupů vybudujete vašemu dítěti správné hygienické návyky na celý jeho
život!
BEZPEČNOST
Podlahy v prostorách šaten, sprch i u bazénu mohou být velmi kluzké, doporučujeme, aby děti nosili čistou obuv
vhodnou k bazénu.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY KE KURZŮM
-

Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek v kurzu.
Fény v šatnách.
Přednostní právo rezervace dalšího kurzu, sleva při pokračování v kurzu, sourozenecké slevy.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel.: +420 734 692 474 či e-mailu:
info@plavani-rosnicka.cz

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU OMLUV A NÁHRAD AUKSYS
1. Na stránkách plavecké školy - http://www.plavani-rosnicka.cz/
naleznete ikonku „OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ“

2. Po kliknutí budete přesměrováni na https://rosnicka.auksys.com/master/,
zde zadáte své přihlašovací jméno a heslo, kliknete na PŘIHLÁSIT.
3. Po přihlášení se vám zobrazí nabídka náhradového systému – kalendář kurzů, lekce, hlídané lekce,
kurzy…
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Kalendář kurzů – zde vám systém vygeneruje možnost náhradních lekcí do kurzu stejně starých dětí
se stejnými plaveckými dovednostmi.
Lekce – chronologicky řazený seznam vašich lekcí. Budoucí lekce si zde můžete omluvit nejpozději do 10:00 hodin
ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout.
Hlídané lekce – seznam lekcí, kam jste se nahlásili na „hlídání“ lekce, která je obsazená. V případě, že
se ve vámi požadované lekci místo uvolní, systém vás do ní automaticky zapíše a pošle vám sms zprávu, že se
v lekci uvolnilo místo a můžete se jí účastnit.
Kurzy – seznam všech vašich kurzů, aktuálních i těch, do kterých jste byli v minulosti přihlášeni.
Nastavení uživatelů – zde lze měnit heslo a provádět další nastavení vašeho účtu.
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