Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace

Povinná výuka plavání ve školním roce 2020/2021

3., 4., 5. ročník ZŠ
ve školním roce 2020/2021 plaveme s Plaveckou školou Brno.
https://www.plaveckaskolabrno.cz/

Cíl výuky plavání:
nadšení pro pohyb ve vodě a naučený bezpečný pohyb u vody
Organizace plavání:
Začíná se plavat v úterý 15. září 2020.
1 lekce týdně, v úterý, příjezd na bazén na 11.45, lekce v bazénu od 12.15 do 13.00, ve škole výuka 1.
– 3. hodinu (8.00 – 10.45), potom VOLNÁ hodina, během které se žáci přesunují autobusem do Brna
– bazén Kohoutovice. Odplave se lekce – návrat autobusem do školy. Ve škole oběd a konec
vyučování nebo školní družina.
Žáci plavou v úterý 1 vyučovací hodinu a jiný den v týdnu mají klasický tělocvik (výuka je pestřejší).
Cena pro Vás: 0,- Kč
Výuka plavání je povinná, lekce plavání platí škola, o peníze na dopravu jsme požádali MŠMT
rozvojovým programem Podpora výuky plavání ve školním roce 2020/2021.
Co s sebou na plavání:
Batoh, uvnitř igelitová taška (na mokré věci), plavky, ručník, čepice na plavání doporučena, krém na
ruce, pantofle k bazénu – gumové, protiskluzové, pití, svačinka – malá – ihned po návratu do školy
mají oběd.
Jak to bude probíhat:
Trénink probíhá v hrátkovém bazénu (relaxu), nebo dráze na 25 metrovém bazénu podle zdatnosti
dětí. Teplota vody je podle bazénu 28-31 °C.
Ve výuce dětem pomáhají speciální pomůcky a hračky. Každý žáček dostane po úspěšném
absolvování Mokré vysvědčení. Na některé z posledních lekcí je možné domluvit návštěvu rodičů
přímo u bazénu.
Zaručujeme citlivý přístup dostatečného počtu instruktorů, kteří jsou všichni proškoleni minimálně na
cvičitele/trenéra plavání III. třídy. S dětmi pracujeme s ohledem na jejich zdatnost individuálně a tím
zajistíme nejen zájem dítěte o plavání, ale i rozvoj plaveckých dovedností. Naším hlavním cílem je
nenucenou formou naučit děti bezpečnosti a orientaci ve vodě, potápění hlavy a posléze i plavat
třemi způsoby - kraul, znak, prsa.

Pedagogický dohled ze školy:
Paní učitelky Kotlaříková, Musilová a Štěrbová a podle potřeby jedna paní asistentka pedagoga nebo
jiný zaměstnanec školy.
Výuka plavání je povinná. Důvodem pro uvolnění z výuky plavání je pouze doporučení dětského
praktického lékaře. Pokud uvolnění zvažujete, prosíme o co nejrychlejší vyřízení (Vaše písemná
žádost a k ní připojené doporučení praktického dětského lékaře).

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem

PaedDr. Miroslava Křupalová

