Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Plavecká škola

Informace, bezpečnost a hygienické zásady pro pedagogický doprovod žáků
ZŠ při výuce plavání
1.

Před zahájením výuky pedagogický doprovod seznámí žáky s bezpečnostními a hygienickými zásadami
při výuce plavání.

2.

Pedagogický doprovod v první lekci přinese jmenný seznam žáků (záznamový list), kteří se zúčastní plavecké
výuky, potvrzený ředitelem školy o zdravotní způsobilosti žáků.

3.

Do plavecké výuky mohou být zařazeni žáci pouze zdravotně způsobilí.
Při závažných zdravotních problémech, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce
(např. epilepsie) musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce. (Zajistí škola, jejíž je účastník plaveckého výcviku
žákem).

4.

Pedagogický dozor potvrdí svým podpisem na záznamovém listu seznámení všech účastníků s organizačními
pokyny při výuce plavání v Plavecké škole.

5.

Před každou hodinou plavání pedagogický dozor ve škole zkontroluje a vyřadí z výuky žáky, kteří mají zakázáno
zúčastnit se výuky, rekonvalescenty a žáky vykazující evidentní příznaky nemoci (chřipka, angína a pod). Je
dobré, aby žáci, kteří se nemohou výuky zúčastnit, byli přítomni v plavecké učebně a výuku sledovali.

6.

Pedagogický doprovod - vykonává dozor nad žáky ve vestibulu, v šatnách, ve sprchách, v osušovně a na WC.

7.

Dohlédne, aby se každý žák po příchodu k překročné lavici vyzul a obuv si uložil ve vlastním igelitovém sáčku
do přidělené skříňky. Dá pozor na to, aby u sebe žádný z žáků neměl nic ve skle.

8.

Dohlédne na to, aby se v šatně každý žák svlékl, své věci si uložil, připravil si plavky, ručník, mýdlo, plaveckou
čepici a vyčkal dalších pokynů. Neplavající žáci budou převlečeni do vhodného sportovního oděvu.

9.

Zkontroluje vybavení žáků na výuku (plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici, igelitový sáček) a vhodné
oblečení žáků (hlavně v zimním období teplé oblečení a čepici na hlavu).

10. Pedagogický dozor se převléká v šatně do vhodného sportovního oděvu.
11. Dohlédne, aby šel každý žák před osprchováním na WC a sprchoval se bez plavek s použitím vlastního mýdla.
12. Vyučovací hodina začíná a končí nástupem na bazéně, kde si pedagogický doprovod ZŠ a lektoři PŠ žáky
předají.
13. Upozorní lektory PŠ na okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti žáků.
14. Pedagogický doprovod svou přítomností pomáhá k ukáznění žáků, přebírá zodpovědnost od lektorů PŠ (ti
zodpovídají za bezpečnost pouze zdravých žáků účastnících se plavecké výuky) při odchodu některého z žáků
z výuky (WC, nevolnost, úraz apod.) a dohlíží na žáky, kteří se nezúčastňují výuky.
15. Pedagogický doprovod zamezí přístupu žáků do prostoru šaten, sprch a bazénu bez svého dozoru.
16. Nezasahuje do vlastní výuky plavání, pokud o to není požádán.
17. Po skončení výuky dohlédne na řádné osprchování žáků a na to, aby žáci po dokonalém osušení odcházeli
do šaten, kde se obléknou. Dále dohlédne na odchod žáků z šaten do vestibulu, vysušení vlasů fény a na jejich
obutí za překročnou lavicí.
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