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Čl. 1
Výklad pojmů
a)
b)
c)
d)
e)

Pedagogický dozor – učitel/ka, který přivede žáky na hodinu plavání
Učitel plavání – učitel/ka, který vede plaveckou výuku
Šatna I. – mezipatro, šatna pro uložení obuvi a zimního svrchního ošacení
Šatna II. – šatny pro převlékání do plavek
Vstupní hala bazénu – hala se sušáky, vymezená prostory šatny I., šatny II. a prostorem
bazénu
f) Sprchy – prostor pro sprchování, vymezený prostorem šatny II. a prostorem bazénu
g) Prostor bazénu, tzv.“čistá zóna“ – prostor bezprostředně přiléhající k bazénové vaně
h) Plavec – dítě, které splývá a dýchá do vody
Čl.2
Povinnosti pedagogického dozoru
-

-

Žáci mohou vstupovat před výukou plavání do prostor viz Čl.1/a)-f) pouze v doprovodu
pedagogického dozoru
Před vstupem žáků do prostor bazénu, tzv. „čistá zóna“ je pedagogický dozor povinen zapsat
do třídní knihy žáky, kteří se zúčastní plavecké výuky
Před vstupem do šaten II. si žáci sundávají přezůvky ve vstupní hale bazénu v prostoru před
lavičkami – včetně ponožek
Před vstupem do prostor bazénu, tzv. „čistá zóna“ (Čl1/g) je pedagogický dozor povinen
zajistit, aby se žáci osprchovali (pedagogický dozor má obuv na bazén nebo jde bez obuvi –
nelze používat přezůvky, ve kterých chodí po škole)
Žáci nenosí na výuku plavání cenné věci, pokud se tak stane, zodpovídají za ně sami žáci,
popř. pedagogický dozor
Při vstupu do prostor bazénu, tzv. „čistá zóna“ (Čl.I/g) je pedagogický dozor povinen žáky
předat učiteli plavání
V průběhu výuky pedagogický dozor je ve vstupní hale bazénu ( viz Čl.I/e)
Po ukončení výuky plavání je pedagogický dozor povinen převzít žáky od učitele plavání
v prostoru sprch (Čl.I/g)

Čl.3
Zákaz vstupu
Do bazénu nemají přístup:
•

•
•
Čl. 4
Pokyny pro žáky

Osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými
přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo
kontaktem
Osoby zahmyzené
Osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek

-

Žáci jsou povinni používat vlastní plavky, vlastní koupací čepici, vlastní mýdlo a vlastní ručník
Žáci nesmí mít při plavání na sobě hodinky, řetízky, ani jiné předměty, které by mohly
způsobit úraz

Čl. 5
Je zakázáno
-

Vcházet do všech prostor uvedených v Čl. I/d-g ve venkovní obuvi nebo v přezůvkách, které
nejsou určeny na bezén (zákaz platí i pro pedagogický dozor)
V prostorách bazénu křičet, běhat, bez dovolení skákat do bazénu, volat o pomoc bez příčiny,
plivat a močit do vody, nebo vodu jiným způsobem znečišťovat.
Brát s sebou k bazénu nebezpečné předměty jako např. sklo, špendlíky apod.
Kouřit ve všech prostorách uvedených v Čl.I/e-g
Neuposlechnout pokynů učitele plavání (platí i pro pedagogický dozor)

Čl. 6
Rozdělení třídy
-

V případě, že na hodinu plavání příjde více než 15 plavajících žáků (tedy 16 žáků a více), je
učitel plavání oprávněn třídu rozdělit na výuku plavání na 2 skupiny, nebo jestli přijde více jak
10 neplavců je učitel plavání oprávněn třídu rozdělit na výuku plavání na 2 skupiny. Úroveň
kvality plavání posoudí učitel plavání.

V Brně dne 1.9.2016

