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Název: Informace učitelům před zahájením plavecké výuky
…………………………………………………………………………………………………...
Co by měl vědět doprovázející učitel, než přivede žáky na výuku plavání?
1. Než se vydáte na výuku plavání, důkladně si prostudujte vnitřní směrnici PŠ PLČB č. 1, článek 1.7.3.
Pokyny pro pedagogický doprovod žáků na plaveckou výuku. Vnitřní směrnice je uložena na
ředitelství Vaší školy stejně jako na webu plavecké školy.
2. Zkontrolujte vybavení žáků. Žáci musí mít plavky (ne bermudy), ručník, mýdlo a igelit. Tašku na
obuv. U žáků s dlouhými vlasy doporučujeme koupací čepici.
3. Při úvodní hodině, po vstupu do prostor bazénu, vás přivítá učitel plavání a společně absolvujete
úvodní hodinu. Je nutné, aby úvodní hodinu absolvovali u bazénu ve vhodném oblečení všichni
žáci (i ten den z různých důvodů neplavající). Pokud žák není poučen o bezpečnosti při výuce
plavání při 1. vyučovací v hodině v plaveckém bazénu, poučí jej ve škole doprovázející učitel.
4. Před zahájením plavecké výuky obdržíte tzv. ZÁZNAMOVÝ LIST
a) každá třída musí mít vlastní záznamový list, u malotřídních škol je možné na jeden záznamový
list napsat seznam žáků tříd absolvujících povinnou plaveckou výuku a na druhý seznam žáků
ostatních ročníků
b) záznamový list přinesete na 1. hodinu vyplněný následujícím způsobem:
-

-

vyplněný seznam třídy nejlépe v abecedním pořadí i se jmény žáků, kteří se nebudou
zúčastňovat výuky plavání a budou jí pouze přihlížet
pište, prosím, čitelně jméno i příjmení
seznam slouží i jako podklad pro psaní mokrých vysvědčení
záznamový list bude opatřen razítkem školy a podepsán ředitelem školy, neboť zároveň
slouží jako podklad k účtování, jako potvrzení smluvní školy o způsobilosti jednotlivých
žáků k plavecké výuce, dále jako podklad k hodnocení z TV, jako podklad pro zápis do
školní matriky, jako podklad o poučení žáků před plaveckou výukou a jako podklad o
poučení pedagogického doprovodu
veškeré další záznamy, kromě pravidelné účasti, provádějte pouze ve spolupráci
s učitelem plavání plavecké školy (tím je myšleno dopisování jmen, škrtání účasti atd.)
případné nejasnosti konzultujte se zástupcem ředitele plavecké školy

5. Při předávání záznamových listů informujte, prosím, o všech zvláštnostech žáků Vaší třídy
(zdravotní omezení, psychické problémy, poruchy chování nebo učení apod., vše, co by mohlo
pomoci při výuce plavání a komunikaci s žáky).
6. Na každé lekci, po předání žáků učiteli plavání, pedagogický doprovod zapíše do záznamového listu
datum a účast žáků ve výuce. Žáky, kteří neplavou – pouze přihlíží, označí v příslušné kolonce
křížkem.
7. Po ukončení plavecké výuky má pedagogický doprovod možnost spolupracovat při hodnocení a při
vyplňování tzv. „Mokrých vysvědčení“.
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