
 

            

                               Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 
                            příspěvková organizace 

 

 
 
 

Plavecký výcvik začíná ve středu 5. 1. 2022.  

Vyučování probíhá dle „plavacího“ rozvrhu hodin od 3. 1. 2022, děti přijdou s aktovkou. 

Na plavecký výcvik budou mít s sebou: 

-igelitovou tašku, plavky, mýdlo, 2 ručníky, koupací čepici vše označené jmenovkou; 

-dlouhé vlasy budou mít děti řádně spletené nebo v plavecké čepici tak, aby to nebránilo výuce; 

-láhev s pitím a menší svačinku; 

-teplou čepici (pro odchod z bazénu); 

Kurzovné za žáka činí 1.800,-Kč. Tuto částku hradí škola ze svého provozního rozpočtu. Rodiče hradí pouze cenu dopravy, a to ve výši 400,- 

Kč za celý kurz. Tuto částku uhraďte prostřednictvím třídních učitelů do 31. 11. 2022 (pondělí). V případě dlouhodobé zdravotní 

nezpůsobilosti žáka se kurzovné vrací na základě lékařského potvrzení tehdy, je-li absence žáka soustavná po dobu minimálně poloviny 

kurzu.  Pokud nastane taková situace, žádám rodiče, aby při návštěvě lékaře požádali o potvrzení o nemoci dítěte pro plaveckou školu. 

 

V 11.30 odjezd do Kolína. Výuka probíhá v čase od 12.15 do 14.05 hodin. Předpokládaný návrat mezi 14.30 a 14. 45 hod. . 

Tiskopis „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ obdržíte od třídních učitelů. Toto vyjádření lékaře má platnost 2 roky. Vyplněný tiskopis 

předejte nejdéle do 31. 1. 2022 třídním učitelům. 

Na „PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE“ (zelené) pište datum 4. 1. 2022. 

Od pondělí 3. 1. 2022 změny v rozvrhu po dobu plaveckého výcviku. 

 

Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit plaveckého výcviku, zůstávají ve škole a v dopoledním rozvrhu mají 5 vyučovacích 

hodin, z toho 2 hodiny tělesné výchovy dle Školního vzdělávacího programu. 

 

Odstřihněte a pošlete zpět do školy: 

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

 

Žák/yně:___________________________________   (jméno) 

 

Po návratu z plavání půjde do ŠD dle přihlášky do ŠD . 

Žáci, kteří nechodí do ŠD, odchází po příjezdu autobusu domů   

a) s doprovodem 

b) bez doprovodu 

Upozorňuji že: 

během plavecké výuky může docházet k fyzickému kontaktu žáka s učitelkou nebo učitelem plavání a to z důvodu zabezpečení výuky 

neplavce po nezbytnou dobu; 

 

Byli jsme seznámeni s organizací plaveckého výcviku. 

                                   Podpis zákonných zástupců: ……..….................................. 

 


