
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Plavecká škola a plavecká učebna 

 

Bezpečnostní a návštěvní řád pro plaveckou učebnu  

 

  

 

 

Pro kurzy a veřejnost  

 

 Plavání se mohou zúčastnit pouze návštěvníci, kteří nejeví známky nemoci. 

 Obuv si návštěvníci vloží do svého igelitového sáčku a odloží do botníků. 

 V šatnách si odloží svrchní oděv. 

 Použijí WC, bez plavek se osprchují a řádně umyjí mýdlem. Plavky se obléknou až po 

osprchování. 

 Je zakázáno nosit nápoje a šampon ve skleněných nádobách. 

 Je zakázáno jíst v bazénové hale, sprchách, osušovně a v šatnách. 

 V prostorách plavecké učebny je zakázáno běhání a násilné jednání návštěvníků. 

 V bazénové hale nejsou povoleny skoky do vody z míst, které tomu nejsou určeny.  

 Do bazénu není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbónem či jiným předmětem v puse, který 

by mohl návštěvník vdechnout. 

 Je zakázáno plivat a močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory PU. 

 Zákaz volání o pomoc bez příčiny. 

 Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál. 

 Sušení vlasů fénem je povoleno pouze ve vestibulu. 

 Oblečení pro pobyt v bazénové hale (doprovázející osoby, které neplavou): triko, krátké 

kalhoty, čisté přezůvky. 

 Do prostor plavecké učebny nemají přístup nemocné osoby, zvlášť osoby trpící vlasovými, 

kožními a sdělnými chorobami, osoby opilé či pod vlivem drog atd. 

 Pro úschovu cenných věcí jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. 

 Návštěvníci kurzu jsou povinni klíče od těchto skříněk při odchodu zanechat v zámku skříňky a 

opustit budovu PU 20min. po ukončení hodiny. 

 Výjimkou jsou pouze rodiče a děti, kteří musí opustit budovu PU 30min. po ukončení hodiny. 

 Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a návštěvní řád plavecké učebny. 
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