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1. 1.

Provozní řád PŠ

Provozní řád PŠ

Provozní řád nesmí být v rozporu s Provozním řádem plaveckého areálu a v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku je
třeba respektovat, že vstupem do plaveckého areálu se účastníci plavecké výuky, tj. učitelé plavání, žáci a pedagogický
doprovod, dobrovolně podrobují ustanovením provozního řádu PŠ.
Provozní řád PŠ je závaznou směrnicí PŠ, která mimo jiné stanovuje povinnosti a odpovědnost všech účastníků plavecké
výuky.

1. 2.

Výukové prostory

Provozovatel PŠ je povinen pro plaveckou výuku zajistit vhodné výukové prostory a v součinnosti s provozovatelem
plaveckého areálu soustavně vytvářet podmínky pro zajištění bezpečného provozu PŠ tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a
ochrana zdraví účastníků plavecké výuky.
Dle Vyhlášky č. 135/2004 Sb. zodpovídá provozovatel plaveckého areálu jednoznačně za vytvoření bezpečného prostředí pro
všechny návštěvníky, včetně účastníků plavecké výuky. Jedná se především o dodržování a sledování předepsaných hodnot
kvality vody, teploty vzduchu, dostatečného osvětlení, pravidelnou očistu a dezinfekci všech prostor plaveckého areálu a
zajištění všech potřebných revizí a atestů zařízení dle příslušných předpisů.
Provozovatel PŠ zajistí optické rozdělení bazénu na jednotlivé výukové prostory a další vybavenost nezbytnou pro výuku
plavání.
Provozovatel PŠ zajistí, aby ostatní návštěvníci plaveckého areálu z řad veřejnosti nenarušovali plaveckou výuku, a opticky
rozdělí plavecký bazén pro plavání veřejnosti a pro plaveckou výuku žáků.
Výukové prostory jsou řádně vybaveny základními zdravotnickými pomůckami a lékárničkou s běžnými prostředky pro
ošetření úrazů.

1. 3.

Hygienické zásady pro očistu a dezinfekci plaveckého areálu

Veškeré používané prostory plaveckého areálu, vstupní hala, šatny, sprchy, sociální zařízení, bazén, ochozy, sklad plaveckých
pomůcek, jsou pravidelně uklízeny a dezinfikovány dle úklidového a dezinfekčního plánu provozovatele plaveckého areálu.
Veškeré činnosti spojené s úklidem a dezinfekcí těchto prostor nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví účastníků plavecké výuky.

1. 4.

Hygienické zásady pro očistu a dezinfekci plaveckých pomůcek

Povinností provozovatele PŠ je používání pomůcek z vhodných materiálů, omyvatelných, nepoškozených, bez otvorů a
vyjímatelných částic, aby se do nich nemohla dostat voda. Musí být zdravotně nezávadné a mít prohlášení o shodě. Pomůcky
je nutné pravidelně čistit a střídavě dezinfikovat předepsanými dezinfekčními prostředky (Savo, Persteril, Jodonal B) a po
skončení výuky ukládat na suché a větratelné místo.

1. 5.

Hygienické zásady pro účastníky plavecké výuky

Všichni musí zachovávat následující posloupnost vstupu do prostor zázemí plaveckého areálu:
při příchodu:
při odchodu:

pokladna – šatna – sprcha – bazén
bazén – sprcha – šatna – pokladna

Před vstupem do bazénu je nutné omýt celé tělo mýdlem a to bez plavek a důkladně se pod sprchou opláchnout. Po každém
použití WC je nutné opět projít sprchou.
Každý účastník plavecké výuky používá čisté plavky bez kovových a umělohmotných součástí, které mohou být příčinou úrazu.
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Do prostoru bazénové haly se nevstupuje v civilním oblečení. Žáci, kteří se přímo nezúčastňují výuky, ale jsou přítomni
v prostoru bazénové haly, stejně tak i pedagogický doprovod, musí být převlečeni do vhodného úboru (např. tričko, šortky
apod.).
Pokud tyto osoby používají přezůvky, musí být používány pouze k tomuto účelu, být vhodné do „mokrého“ prostředí a řádně
omyté. Méně „škody“ napáchá holá a umytá zdravá noha, než neumyté pantofle používané současně v jiném prostředí.
Každý žák musí mít svoji vlastní osušku a hygienické potřeby. Je zakázáno používat hygienické potřeby ve skleněných obalech.
Je přísně zakázáno donášet do prostoru bazénové haly jídlo a nápoje ve skleněných lahvích.
Důležitá je i hygiena žáků po plavecké výuce. Osprchování , důkladné osušení těla i vlasů a před odchodem přiměřené
setrvání ve vstupních prostorách plaveckého areálu, je prevencí nemocí z prochladnutí.
Do plaveckého bazénu nesmějí vstupovat účastníci plavecké výuky postižení horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními
chorobami, chorobami budící odpor a nečistí.

1. 6.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Prvořadým úkolem provozovatele PŠ je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech účastníků plavecké výuky, důraz na
zajištění prevence v této oblasti a dodržování všech metodických postupů a pokynů účastníkům plavecké výuky.
V zájmu zajištění bezpečnosti žáků je nezbytná vzájemná součinnost učitelů plavání a pedagogického doprovodu.
Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví se plavecká škola řídí:
- Provozním řádem plaveckého areálu
- Provozním řádem PŠ
- Metodickým pokynem MŠMT č. j. 37 014/2005-25, zejména čl. 14 – Plavecká výuka:
„(1) Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel školy musí ověřit dodržování hygienických
podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění
bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden
vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pro žáky škol a tříd samostatně určených pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí zvláštním předpisem. Pedagogický pracovník má přehled o celém
prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky
překontrolování počtu žáků. Totéž se provádí při jejím zakončení.
(2) Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik se provádí podle možnosti odděleně v
bazénu s odpovídající hloubkou vody.
(3) Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci,
kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.
(4) Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, jež vedou
výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je
přítomen po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu
těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků.
(5) Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho žácích (účastnících), pedagogický
pracovník plaveckou výuku přeruší.“
- Zákoníkem práce
- Smluvními ujednáními o zajišťování plavecké výuky
- Ujednáními nájemní smlouvy
- Pracovní náplní učitelů plavání
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Bezpečnostní pokyny a odpovědnost účastníků plavecké výuky

Provozní řád PŠ je nedílnou součástí smlouvy o zajištění plavecké výuky a ředitel smluvní školy je zodpovědný za
seznámení žáků a pedagogického doprovodu s jeho ustanoveními.
Před zahájením plavecké výuky smluvní škola obdrží formulář „záznamový list třídy“ PŠ, kde na zadní stranu všichni
pedagogičtí pracovníci, kteří budou vykonávat pedagogický doprovod na plaveckou výuku, svým podpisem potvrdí seznámení
se s ustanoveními provozního řádu.

1.7.1. Pokyny pro učitele plavání
1.

Od okamžiku přebrání žáků od pedagogického doprovodu přebírá zodpovědnost nad výuku konajícími žáky učitel
plavání. Je povinen mít po celou dobu plavecké výuky nepřetržitý přehled o počtu žáků v družstvu!

2.

Před zahájením úvodní hodiny je povinen seznámit žáky v přítomnosti pedagogického doprovodu s bezpečnostními a
hygienickými zásadami, zásadami prevence a s požadavky na dodržování kázně při výuce plavání.

3.

V úvodní hodině učitelé plavání přezkoušejí plavecké dovednosti žáků a podle výkonnosti je rozdělí do družstev.

4.

Každá vyučovací hodina začíná organizovaným nástupem žáků v předem určeném prostoru bazénové haly po
družstvech a převzetím od pedagogického doprovodu. Učitel plavání zaznamená do záznamového listu svého družstva
datum a docházku žáků a seznámí žáky s náplní vyučovací hodiny, plánovaným průběhem a zdůrazní bezpečnostní
zásady. Teprve po kontrolním součtu žáků ve všech družstvech pedagogickým doprovodem, dává žákům pokyn ke
vstupu do bazénu.

5.

Každá vyučovací hodina končí rovněž organizovaným nástupem žáků v předem určeném prostoru bazénové haly po
družstvech, zhodnocením hodiny a předáním žáků pedagogickému doprovodu.

6.

Při zahájení výuky je povinen provést kontrolu výstroje, odstranit hodinky, náramky, prstýnky, řetízky, ozdobné sponky
do vlasů a jiné předměty, které by se mohly stát zdrojem úrazu. Kontroluje také dodržování zákazu žvýkání při plavecké
výuce.

7.

Nesmí připustit k výuce žáky, kteří jsou viditelně nemocni, unaveni nebo jinak indisponováni.

8.

Je povinen organizovat výuku tak, aby po celou dobu měl všechny žáky v daném okamžiku pod dohledem. Pracuje
s žáky v opticky vymezeném prostoru a dbá, aby nedošlo ke smíšení družstev.

9.

Během výuky vydává žákům jasné a srozumitelné pokyny, dodržuje bezpečnostní zásady a zvlášť při skocích do vody,
které jsou součástí osnov výuky, věnuje bezpečnosti žáků maximální pozornost: do vody skáče z plaveckého bloku vždy
jen jeden člen družstva, další smí skočit do vody teprve v okamžiku, kdy je předcházející žák v bezpečné vzdálenosti od
místa dopadu do vody.

10.

Dojde-li během výuky k náhlému onemocnění či nevolnosti žáka, je učitel plavání povinen ho odvolat z výuky a předat
do péče pedagogickému doprovodu.

11.

Potřebuje-li žák v průběhu výuky na WC, je učitel plavání povinen žáka předat pedagogickému doprovodu a při jeho
návratu ho od pedagogického doprovodu převzít zpět.

12.

Pokud žák opakovaně porušuje kázeň, nerespektuje pokyny učitele plavání a svým nevhodným či nepřiměřeným
chováním ohrožuje svoji bezpečnost, stejně tak i bezpečnost spolužáků a ostatních návštěvníků z řad veřejnosti, je učitel
plavání povinen žáka odvolat z plavecké výuky a předat pedagogickému doprovodu.

13.

Po celou dobu výuky nesmí opustit svěřenou skupinu žáků. Pokud se ve výjimečném a nezbytném případě musí dočasně
vzdálit, výuku přeruší, odvolá družstvo z vody a svěří žáky pedagogickému doprovodu na dobu své nepřítomnosti.
Rovněž tak při jakémkoliv jiném přerušení výuky. Ve výuce pokračuje po odstranění příčiny přerušení výuky.

14.

Ve všech případech předávání žáků mezi učiteli plavání a pedagogickým doprovodem a naopak, včetně předávání
žáků na začátku a konci výuky, je učitel plavání povinen toto provést skutečně fyzicky tak, aby žák nebyl ani na
okamžik bez dozoru odpovědné osoby v prostoru bazénové haly. Stejně tak pedagogický doprovod předává žáka
učiteli plavání!

15.

Dbá na to, aby v celém prostoru bazénu žáci neběhali a pohybovali se s maximální opatrností.

16.

Nesmí dítě nutit k provedení cviku, pokud dítě projevuje strach a nedá si domluvit. S žáky jedná v klidu a s maximální
trpělivostí, s přihlédnutím k věku žáka.
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17.

Využívá výukových pomůcek tak, aby na základě špatného používání či nevhodného odkládání v prostoru bazénové
haly, neohrozily jejich bezpečnost a nebyly příčinou úrazů.

18.

Je povinen nahlásit řediteli PŠ nebo jeho zástupci každou zjištěnou závadu, která by mohla být ohrožením bezpečnosti a
zdraví žáků nebo příčinou úrazu.

19.

Je povinen nahlásit každé, i drobné, zranění žáka řediteli PŠ nebo jeho zástupci.

20.

Je povinen bezodkladně poskytnout žákům první pomoc a provést záznam o úrazu do knihy úrazů.

21.

Dodržuje nařízení o počtech žáků v družstvu. Ve výjimečných případech, kdy nelze toto nařízení dodržet, ředitel PŠ
zorganizuje výuku v součinnosti s učitelem plavání tak, aby v žádném případě nebyla ohrožena bezpečnost žáků.

1.7.2.

Pokyny pro žáky plavecké výuky

1.

S povinnostmi je žák seznámen před začátkem plavecké výuky svým učitelem ve škole a dále učiteli plavání při nástupu
v úvodní hodině.

2.

Žák se chová při plavecké výuce ukázněně, řídí se pokyny učitele plavání a pokyny pedagogického doprovodu.

3.

Do prostoru šaten, sprch a bazénu je přístup bez pedagogického doprovodu zakázán.

4.

V celém prostoru plaveckého areálu je přísný zákaz běhání, strkání, pošťuchování apod. Choďte pomalu a opatrně!

5.

Po příchodu k šatnám se každý žák vyzuje, obuv si odnese a uloží do přidělené skříňky.

6.

V šatně se svlékne, uloží své věci do skříňky, připraví si věci na plavání (plavky, mýdlo, ručník – nejlépe do igelitové
tašky) a vyčká pokynů pedagogického doprovodu ke společnému odchodu do sprch.

7.

Z hygienických důvodů je do bazénové haly zakázáno vstupovat v civilním oblečení. Žáci, kteří se přímo nezúčastňují
výuky, ale jsou přítomni v průběhu plavecké výuky v prostoru bazénové haly, se v šatně převléknou z venkovního
oblečení do vhodného sportovního úboru (tričko, šortky) a na bazén vstupují bosi, případně ve vlastních přezůvkách
používaných pouze k tomuto účelu, vhodných do „mokrého“ prostředí a řádně omytých.

8.

Je zakázáno používat toaletní potřeby ve skleněných obalech.

9.

Všichni žáci plavecké výuky včetně žáků mateřských škol, používají čisté plavky (ne bermudy) bez kovových a
umělohmotných součástí, které mohou být příčinou úrazu.

10.

Před osprchováním jde každý žák na WC, sprchuje se bez plavek s použitím vlastního mýdla. Používání plavecké čepice
není povinné, ale vhodné pro žáky s dlouhými vlasy. Dlouhé vlasy je nutné sepnout gumičkou, aby nepadaly do obličeje.

11.

Žák vyčká pokynů pedagogického doprovodu ke společnému odchodu do prostoru bazénové haly. Ze sprch si s sebou
odnáší igelitovou tašku s mýdlem a ručníkem a odloží ji na místě k tomu určeném.

12.

Nepřibližuje se k okraji bazénu, nebere plavecké pomůcky a v doprovodu pedagogického doprovodu nastoupí v předem
určeném místě k nástupu na plaveckou výuku.

13.

Žák, který se před výukou necítí zdráv nebo má jiné potíže, upozorní na tuto skutečnost učitele plavání nebo
pedagogický doprovod, který rozhodne o jeho další účasti ve výuce. Stejně tak učiní i v průběhu vyučovací hodiny.

14.

Po předání žáků učitelům plavání a zapsání docházky, žáci vyčkají pokynů učitele plavání ke společnému vstupu do
bazénu.

15.

V žádném případě v průběhu celé vyučovací hodiny žák nevstupuje do bazénu bez přímého pokynu učitele plavání.

16.

Je přísně zakázáno do bazénu skočit. Výjimku tvoří pouze skoky jako součást plavecké výuky, a to na přímý pokyn
učitele plavání a při dodržení všech bezpečnostních zásad.

17.

Žák se nesmí svévolně vzdálit z vymezeného prostoru, kde probíhá plavecká výuka jeho družstva a nevykonává jinou
činnost, než která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem plavání.

18.

Bez povolení učitele plavání se nevzdaluje z místa výuky. Vždy musí uvědomit svého učitele plavání o potřebě opustit
prostor bazénové haly (odchod na WC, nevolnost atd.).

19.

Dodržuje základní hygienická pravidla: do vody nesmí kašlat, smrkat, plivat, močit ani jiným způsobem ji znečišťovat.

20.

Nenosí při výuce hodinky, náramky, prstýnky, řetízky, ozdobné sponky do vlasů a ani jiné předměty, které by mohly být
příčinou úrazu vlastního nebo jiné osoby, která je účastníkem plavecké výuky. Doporučuje se nenosit náušnice.

21.

Žák má ostříhané nehty.
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22.

Při výuce nežvýká žvýkačku.

23.

Při plavecké výuce není dovoleno používat plavecké brýle. Výjimku může povolit učitel plavání, např. na doporučení
lékaře nebo na základě písemného souhlasu rodičů.

24.

Je přísně zakázáno donášet do prostoru bazénové haly veškeré jídlo a nápoje ve skleněných lahvích. Pro dodržení
pitného režimu může mít žák vhodný nápoj v plastovém obalu. Týká se dvouhodinových lekcí, kdy je možné se
občerstvit pouze v průběhu krátké přestávky.

25.

Po závěrečném nástupu a předání žáků pedagogickému doprovodu, žáci vyčkají pokynu pedagogického doprovodu ke
společnému odchodu do sprch.

1.7.3.

Pokyny pro pedagogický doprovod žáků na plaveckou výuku

1.

Vzhledem k organizaci výuky na bazénu dodržuje pedagogický doprovod předem určený rozvrh hodin, vypracovaný
ředitelem PŠ a odsouhlasený ředitelem nebo jiným odpovědným zástupcem smluvní školy.

2.

Před začátkem plavecké výuky třídní učitel ve škole:
a) poučí žáky a seznámí je s pokyny pro žáky
b) se základními informacemi o plavecké výuce seznámí rovněž rodiče žáků
c) vyžádá si lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti žáků a ponechá si je u sebe ve škole
d) při závažných zdravotních problémech žáků, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce, ale
vyžadují nad žáky individuální dozor nebo zvláštní péči (např. epilepsie, srdeční vady, snížená hybnost apod.), musí
žáka doprovázet zákonný zástupce (popř. asistent …). Musí být po celou dobu přítomen na bazéně a zajišťovat
individuální dozor
e) vyžádá si kopie průkazů zdravotní pojišťovny a telefonní kontakty na rodiče a má je u sebe každou hodinu pro případ
nezbytného lékařského ošetření žáka ve zdravotnickém zařízení
f) na první stranu „záznamového listu“, který předem obdrží od PŠ, vyplní základní údaje a seznam všech žáků, kteří se
zúčastní plavecké výuky
g) každá třída musí mít vlastní záznamový list, u malotřídních škol je možné na jeden záznamový list napsat seznam žáků
ročníků absolvujících povinnou plaveckou výuku a na druhý seznam žáků ostatních ročníků
h) druhou stranu záznamového listu vyplní pedagogický doprovod až při úvodní hodině plavecké výuky a dále vždy, když
dojde ke změně pedagogického doprovodu
ch) druhá strana záznamového listu musí být podepsána všemi pedagogickými pracovníky smluvní školy, kteří se budou
jako pedagogický doprovod žáků podílet na plavecké výuce

3.

Při zahajovací hodině plavecké výuky předá řediteli PŠ nebo jeho zástupci vyplněný záznamový list a potvrdí svým
podpisem všechny náležitosti uvedené na jeho druhé straně.

4.

Osobně se zúčastní poučení žáků učiteli plavání na začátku úvodní hodiny.

5.

Před každou hodinou plavání ve škole zkontroluje předepsané vybavení žáků na plaveckou výuku a dohlédne na vhodné
oblečení, zvlášť v zimních měsících. Upozorní žáky na to, aby si na plaveckou výuku s sebou nebrali cenné předměty a
větší obnosy peněz.

6.

Po příchodu do plaveckého areálu dohlíží na přezutí, rychlé převlečení žáků a uložení všech jejich věcí do skříněk. Cenné
věci a peníze děti na plaveckou výuku nenosí, v opačném případě za jejich úschovu zodpovídá pedagogický doprovod.
Učitel obdrží od šatnářky klíče od šaten, kterými sám šatny uzamkne a ponechá si je po celou dobu plavecké výuky u
sebe. Za případnou ztrátu věcí z neuzamčených skříněk nemůže být poskytnuta žádná náhrada.

7.

Z hygienických důvodů je do bazénové haly zakázáno vstupovat v civilním oblečení. Učitel se v šatně převlékne do
vhodného sportovního úboru (plavky, koupací plášť, tričko, krátké kalhoty apod.) a na bazén vstupuje bos, případně ve
vlastních přezůvkách používaných pouze k tomuto účelu, vhodných do „mokrého“ prostředí a řádně omytých.

8.

Společně se všemi žáky odchází do sprch a dohlédne, aby každý žák použil před plaveckou výukou WC, omyl se bez
plavek mýdlem a řádně osprchoval.

9.

Dohlíží na dodržování kázně žáků v prostoru šaten a sprch a nedopustí, aby zde žáci běháním, strkáním, pošťuchováním
apod. ohrožovali svoji bezpečnost, stejně tak i bezpečnost spolužáků a ostatních návštěvníků z řad veřejnosti.
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10.

Společně vstupuje se žáky do bazénové haly. Dbá na to, aby nikdo z žáků nezůstal sám bez dozoru v šatně nebo
sprchách.

11.

Do bazénové haly vstupuje maximálně o 5 minut dříve, než začíná plavecká výuka. Příliš časný příchod ruší výuku
předchozí skupiny.

12.

V předem určeném prostoru nechá žáky nastoupit do družstev podle rozřazení z úvodní hodiny a po zkontrolování
počtu předá osobně žáky učitelům plavání. Od okamžiku předání přebírá zodpovědnost nad výuku konajícími žáky
učitel plavání.

13.

Každou hodinu zapisuje do záznamového listu datum, docházku žáků a celkový počet žáků. Žáky, kteří neplavou a pouze
přihlíží plavecké výuce, označí v příslušné kolonce křížkem.

14.

Rovněž informuje učitele plavání na začátku výuky o momentálních indispozicích žáků a všech okolnostech, které by
mohly negativně ovlivnit průběh výcviku z hlediska bezpečnosti žáků.

15.

Po celou dobu výuky je pedagogický doprovod přítomen v bazénové hale a plně zodpovídá za žáky, kteří se plavecké
výuky nezúčastní, a výuce pouze přihlíží. Rovněž odpovídá za žáky, kteří mu byli předáni během výuky učiteli plavání.

16.

Od učitelů plavání přebírá zodpovědnost za žáky, kteří potřebují přerušit plaveckou výuku (odchod na WC, únava,
nevolnost atd.) a doprovází je do sprch, na WC, případně do šaten. V těchto prostorách nese plnou odpovědnost za
svěřené žáky pedagogický doprovod. Dohlíží na osprchování žáků po použití WC.

17.

Ve všech případech předávání žáků mezi pedagogickým doprovodem a učiteli plavání a naopak, včetně předávání
žáků na začátku a konci výuky, je pedagogický doprovod povinen toto provést skutečně fyzicky tak, aby žák nebyl ani
na okamžik bez dozoru odpovědné osoby v prostoru bazénové haly. Stejně tak pedagogický doprovod předává žáka
zpět učiteli plavání!

18.

Během výuky nesmí pedagogický doprovod opustit prostor bazénové haly (vyjma doprovodu žáků uvedeném v bodě 16)
a na požádání napomáhá při zajišťování kázně během výuky. Svou přítomností a zájmem je psychickou oporou
bojácným žákům.

19.

V případě nezbytné nutnosti může být pedagogický doprovod požádán o součinnost.

20.

Je nápomocen při ošetřování drobných poranění žáků a v případě poskytování první pomoci učitelem plavání dohlíží na
ostatní žáky v družstvu.

21.

V případě nutnosti lékařského ošetření zajistí doprovod žáka do zdravotnického zařízení a případně v součinnosti
s ředitelem PŠ nebo jeho zástupcem informuje rodiče žáka.

22.

Stane-li se úraz žákovi mimo prostor bazénové haly (vstupní prostory, šatny, sprchy, WC), je povinen to neprodleně
ohlásit řediteli PŠ nebo jeho zástupci. Je povinen provést záznam do knihy úrazů v součinnosti s ředitelem PŠ nebo jím
pověřeným zástupcem.

23.

Každá vyučovací hodina končí společným závěrečným nástupem, kdy osobně přebírá žáky od učitelů plavání a přebírá
tím za ně zodpovědnost. Při nástupu překontroluje počet žáků.

24.

Společně s žáky odchází z bazénové haly do sprch, kde dohlédne na závěrečné osprchování žáků, důkladné osušení těla i
vlasů.

25.

Žáci mají možnost použít zdarma vysoušeč vlasů. Pedagogický doprovod může použít pro dosušení jeden nebo dva
donesené fény.

26.

Z hygienického hlediska je důležité, aby žáci nebyli při vysoušení teple oblečeni (zimní bundy, šály, atd.) a dbá na řádné
zchladnutí organismu před odchodem z plaveckého areálu.

27.

Dodržuje Provozní řád plaveckého areálu a zodpovídá za jeho dodržování svěřenými žáky.
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Úrazy

Dojde-li i přes veškerá preventivní opatření a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví k úrazu žáka, je třeba správně
poskytnout první pomoc, úraz zaevidovat a učinit taková opatření (technická, organizační apod.), aby se předešlo opakování
podobného úrazu.
Provozovatel plaveckého areálu je zodpovědný za vybavení místnosti první pomoci základními zdravotnickými pomůckami a
lékárničkou s běžnými prostředky pro ošetření úrazů.

1.8.1.

Ošetřování úrazů

Při plavecké výuce v PŠ poskytuje předlékařskou první pomoc učitel plavání. Postupuje v souladu s metodickými postupy pro
ošetření jednotlivých zranění, které jsou obsaženy v příručce první pomoci.
Pedagogický doprovod je nápomocen při ošetřování drobných poranění žáků, v případě poskytování první pomoci učitelem
plavání dohlíží na ostatní žáky v družstvu.
V případě nutnosti lékařského ošetření zajistí pedagogický dozor smluvní školy doprovod žáka do zdravotnického zařízení a
případně v součinnosti s ředitelem PŠ nebo jeho zástupcem informuje rodiče žáka.
Ve vážných případech, jedná se např. o tonutí, zlomeniny, úrazy páteře, bezvědomí, větší tržné rány, je učitel plavání povinen
okamžitě přivolat lékařskou pomoc.
V případě, že povolaný lékař pacienta ošetří na místě a nepřepraví jej do zdravotnického zařízení, je nutné vyžádat si jeho
podpis do knihy úrazů.

1.8.2.

Evidence úrazů

Povinností plavecké školy je vedení knihy úrazů, kde jsou evidována i drobná poranění.
Zde je nutné zaznamenat základní data:
-

jméno a příjmení zraněného
datum narození
bydliště
škola, třída
místo a čas události
druh zranění
popis činnosti, při které k úrazu došlo
kdo poskytl předlékařskou první pomoc
způsob ošetření
přivolání lékaře a jeho podpis
transport do zdravotnického zařízení
podpisy učitele plavání a pedagogického doprovodu

Ze zápisu musí být patrné, zda si úraz nezavinil žák nešťastnou náhodou, vlastní neopatrností, nebo nedodržením
bezpečnostních pokynů učitele plavání nebo pedagogického doprovodu.
Záznam se provede bezodkladně.
Záznam pořizuje učitel plavání, v jehož družstvu k úrazu došlo při plavecké výuce.
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Stane-li se úraz žákovi mimo prostor bazénové haly (vstupní prostory, šatny, sprchy, WC), pedagogický doprovod je povinen
to neprodleně ohlásit řediteli PŠ nebo jeho zástupci. Je povinen provést záznam do knihy úrazů v součinnosti s ředitelem PŠ
nebo jím pověřeným zástupcem.
Záznam o úrazu se předává smluvní škole.

1.9.
1.9.1.

Odpovědnost za škody na zdraví
Plavecká škola – učitel plavání

PŠ zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při plavecké výuce od okamžiku převzetí žáků od pedagogického
doprovodu po zahajovacím nástupu v předem určeném prostoru bazénové haly. Jeho zodpovědnost za bezpečnost a
ochranu zdraví žáků zaniká předáním žáků pedagogickému doprovodu po závěrečném nástupu v předem určeném prostoru
bazénové haly.
PŠ nezodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při mimořádných odchodech žáků z bazénové haly v průběhu plavecké
výuky a u dvouhodinových lekcí v průběhu přestávky - odchod na toalety, do sprch, šaten apod.
Dále nezodpovídá za žáky, kteří jsou přítomni v bazénové hale, ale plavecké výuce pouze přihlíží.
Rovněž nezodpovídá za žáky, které učitel plavání předal v průběhu plavecké výuky pedagogickému doprovodu.

1.9.2.

Pedagogický doprovod

Pedagogický doprovod zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v prostorách plaveckého areálu, tj. vstupní hala,
šatny, sprchy a toalety, až do okamžiku předání žáků učitelům plavání po zahajovacím nástupu v předem určeném prostoru
bazénové haly. Za žáky opětovně zodpovídá od okamžiku převzetí žáků od učitelů plavecké školy po závěrečném nástupu
v předem určeném prostoru bazénové haly.
Pedagogický doprovod je po celou dobu přítomen plavecké výuce a přebírá zodpovědnost za žáky při jejich mimořádných
odchodech z bazénové haly v průběhu plavecké výuky a u dvouhodinových lekcí v průběhu přestávky - odchod na toalety, do
sprch, šaten apod.
Dále zodpovídá za žáky, kteří jsou přítomni v bazénové hale, ale plavecké výuce pouze přihlíží.
Rovněž zodpovídá za žáky, které jim učitel plavání předal v průběhu plavecké výuky.
Odpovědnost je odvozena od každého konkrétního případu poškození zdraví. V případě, že dojde ohledně zajištění
bezpečnosti k pochybení provozovatele plaveckého areálu nebo provozovatele PŠ, odpovídají tito za škody na zdraví žáků.
Pokud bylo poškození zdraví způsobeno nešťastnou náhodou, vlastní neopatrností, nebo nedodržením bezpečnostních zásad
ze strany žáků, nenese odpovědnost za škody na zdraví nikdo. Doporučuje se, aby žák měl uzavřeno úrazové pojištění.

1.10.

Odpovědnost za věci vnesené

Provozovatel plaveckého areálu zodpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, byly-li odloženy
v uzamčených šatnách či skříňkách, přičemž účastníci plavecké výuky jsou povinni dodržet pokyny zaměstnanců plaveckého
areálu.
Provozovatel plaveckého areálu ani provozovatel PŠ neručí za věci ponechané bez dozoru okolo bazénu.

9

