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Pokyny pro učitele doprovázející žáky1 na výuku plavání 
Tyto pokyny doplňují platný návštěvní řád bazénu. 

 

1. Doprovázející učitel ve škole zkontroluje vybavení žáků k plavecké výuce. Žáci mají 

plavky, ručník, mýdlo, (koupací čepici doporučujeme pouze u žáků, kteří mají dlouhé 

vlasy). Upozorňujeme, že z hlediska hygienických požadavků není možné pustit 

do bazénu návštěvníky, kteří mají místo plavek tzv. šortky. 
2. Důležitou součástí výchovy je hygienická příprava dětí na plavání. Velmi důležité je 

sprchování před vstupem na bazén. V případě, že dochází ke kolizi ve sprchách (může 

se stát např. pozdním příjezdem autobusu), mají přednost ve sprchách ti, kteří jdou 

plavat. 

3. Cenné předměty si proti zcizení mohou žáci nechat uzamknout v pokladně plaveckého 

bazénu. 

4. Žáci, kteří neplavou, mohou s doprovázejícím učitelem ve vhodném oblečení 

přihlížet výuce u bazénu. Stejně tak doprovázející učitelé či rodiče vstupují na bazén 

pouze ve vhodném oděvu (tričko, kraťasy/plavky, čisté pantofle). Za žáky, kteří se 

přímo neúčastní výuky, odpovídá doprovázející učitel.  

5. Doprovázející učitel zabezpečí přezutí a převlečení žáků, uložení svršků do skříněk 

(boty si žáci uloží v pytlících do skříně). Dohlédne na osprchování žáků a umytí 

mýdlem před vstupem do prostoru bazénu. Ručník a mýdlo si žáci ukládají podle 

pokynů doprovázejícího učitele na tribunu u plaveckého bazénu. 

6. Takto připravené žáky předá doprovázející učitel v prostoru tribuny plaveckého 

bazénu učiteli plavání. Zároveň informuje o počtech, případných zdravotních a 

psychických problémech žáků a zjištěných závadách v dosud užívaných prostorách 

plaveckého bazénu. Od okamžiku předání přebírá zodpovědnost nad výuku 

konajícími žáky učitel plavání. 

7. Při závažných zdravotních problémech, které však podle písemného vyjádření lékaře 

nebrání plavecké výuce (např. epilepsie), musí žáka doprovázet zákonný zástupce. 

8. Výuky plavání se mohou účastnit pouze zdravé děti, tj. bez zřejmých projevů kašle, 

bez rýmy, bez horečky, bez nezhojených či otevřených ran včetně drobných (ale třeba 

zahnisaných) poranění, aj. 

9. Na 1. vyučovací hodinu donese doprovázející učitel „seznam žáků“. Případné 

nejasnosti konzultuje se zástupcem ředitele plavecké školy. Každá třída musí být 

zapsána na samostatném seznamu žáků. Seznam žáků zároveň slouží jako podklad 

k hodnocení z TV, jako podklad pro zápis do školní matriky, podklad pro fakturaci a 

jako podklad o poučení žáků před plaveckou výukou. Na přiloženém archu podepíše 

doprovázející učitel „Pokyny pro učitele doprovázejícího žáky na výuku plavání“. 

10. Po předání žáků učiteli plavání zapíše doprovázející učitel do seznamu žáků účast 

žáků na výuce. Žáci, kteří neplavou, pouze přihlíží, jsou vedeni jako neúčastnící se 

výuky. 

                                                 
1 žáky jsou myšleni žáci, děti, studenti školských zařízení 
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11. Doprovázející učitel je při úvodní hodině přítomen poučení žáků o hygienických 

zásadách a dodržování řádu plavecké školy. Pokud žák není poučen o bezpečnosti při 

výuce plavání při 1. hodině v plaveckém bazénu, poučí jej následně ve škole 

doprovázející učitel.  

12. Doprovázející učitel je nápomocen při poskytování první pomoci a ošetření drobných 

poranění. Při eventuálním nutném ošetření v nemocnici zajistí doprovod při přepravě 

žáka zaměstnanec plavecké školy. Plavecká škola neprodleně informuje vedení 

kmenové školy. 

13. Po ukončení vyučovací hodiny doprovázející učitel převezme žáky v prostoru 

vstupu do šaten, zkontroluje počty, zabezpečí osprchování a vysušení žáků, jejich 

převlečení a přezutí a odchod do společných prostor plaveckého bazénu, eventuálně 

mimo budovu plaveckého bazénu. Doprovázející učitel zajistí dodržování pořádku ve 

společných prostorách bazénu a bufetu. 

14. Učitel plavání je povinen informovat o případných zdravotních a psychických 

problémech žáků, pokud se vyskytly v průběhu výuky. 

15. Po ukončení plavecké výuky má doprovázející učitel možnost spolupracovat při 

hodnocení a při vyplňování tzv. „Mokrých vysvědčení“. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Aleš Vyvial 
 ředitel školy 
Brušperk 1. 3. 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zájmem nás všech je zajistit dětem a žákům kvalitní výuku plavání v kvalitních podmínkách. 
Úkolem našich i vašich pedagogů je rovněž výchova dětí (mnohdy nejlépe prostřednictvím 
vlastních pozitivních vzorů). Děkujeme za spolupráci. 
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Poučení o pokynech pro učitele doprovázejícího žáky na plaveckou výuku 

 

 

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pokyny pro učitele doprovázející žáky  na plaveckou 

výuku.  

 

 

Datum Škola Třída Jméno Podpis 
     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


