
Informace pro rodiče žáků základní školy Písařov - Plavecký výcvik 2023 
 

ZÁKLADNÍ VÝUKA PLAVÁNÍ – POVINNÉ PLAVÁNÍ – 2. a 3. ročník 
 

Plavecký výcvik je pro žáky povinný, nahrazuje výuku tělesné výchovy. Povinná výuka plavání 

probíhá zpravidla ve dvou ročnících základní školy v rozsahu 20 hodin v jednom školním roce, tj. 

celkem 40 hodin povinné výuky plavání za dobu školní docházky na 1. stupni ZŠ.  

V případě, že se žák nemůže výcviku účastnit ze zdravotních důvodů, je nutné doložit lékařské 

potvrzení do 15. 2. 2023. Žáci, kteří nebudou jezdit na plavání ze zdravotních důvodů, zůstávají ve 

škole s ostatními žáky. Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu.    

 

Od čtvrtka 16. 2. 2023 probíhá plavecký výcvik na bazénu v Šumperku. Na plavecký výcvik pojedeme 10 – 

krát, a to vždy ve čtvrtek: 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5. 
Jarní prázdniny: pondělí  27. 2. 2023 - pátek 3. 3. 2023  

Velikonoční prázdniny - čtvrtek  6. 4. 2023            

  

Budeme odjíždět autobusem ze zastávky točna v 7,30 hodin. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, 

odcházejí od školy v 7,20 hodin. Plavecký výcvik bude probíhat v čase: 8,15 – 9,45. Předpokládaný návrat 

je ve 10,30 hodin. Dále pokračuje 4. a 5. vyučovací hodina dle rozvrhu.  
 

Informace o plavecké škole a bazénu Šumperk najdete na webových stránkách: https://www.sumperksportuje.cz/ 

 

Finanční náklady na výcvik – ZÁKLADNÍ VÝUKA PLAVÁNÍ (1.640,- Kč na žáka) a dopravu (480,- 

na žáka) hradí v plné výši škola. 
 

Do 14. 2. 2023 odevzdejte třídní učitelce: 

- Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte (příloha) 

nebo 

- Lékařské potvrzení, že se žák nemůže výcviku účastnit ze zdravotních důvodů. 
     

Potřeby dítěte pro plavecký výcvik: 

Do batůžku – ručník a plavky v igelitové tašce, mýdlo, šampón, (čepice – nepovinné), svačinka, pití. 

Děti nebudou nosit na bazén:  

Prsteny, řetízky, ozdoby a předměty, které jsou zdrojem úrazu. 

 

Nezapomeňte se nasnídat – svačina je až po skončení plavání v 9,45! 

 

 

--------------------- oddělte a vraťte třídní učitelce v termínu do 14. 2. 2023 ---------------------- 
 

Závazné prohlášení zák. zástupce o zdravotní způsobilosti dítěte 

 

škola: Základní škola a Mateřská škola Písařov, plavecký kurz ve školním roce 2022-2023 

 

Prohlašuji, že můj syn / dcera  …………………………………………..……………………..……….            

 

žák/yně …………. ročníku ZŠ je zdravotně způsobilý/á absolvovat plavecký výcvik. 

 

 

Mimořádné zdravotní údaje uveďte zde: 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Datum:  ……….……………         Podpis zákonného zástupce: …………………………………………. 

https://www.sumperksportuje.cz/

