Úkoly
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2.

a

povinnosti ž ák tl

Žilt ie s těmito povinnostrn i seznállen v ZŠ.
Nevstupuje do prostoru šaten, sprch a bazénu bez doprovodu učitele nebo osoby pověřené

dozorem.

3.

Po příchodu k šatrrám se každý ákvya|,e, boty (pokud to provoz vyžaduje a umožňuje) vložído
pňpraveného igelitového sáčku auloži dopřiděleného prostoru nebo skříňky.
4. V šafirě se každý žák svlékne, všechny svoje věci si uložído skřínky nebo na vyhraznné místo,
nasadí si plaveckou čepici, připravt elastické (!!) plavky, ručníka mýdlo avyčká dalšíchpokynů

pedagogického doprovodu.
5. Před osprchovánim jdelaždý žákna zácllod, bez plavek se osprchuje a umyie mýdlem - zejména
v oblasti recta a v hůře dostupných záhybe,ch těla. Nic neponech:ává ve sprchách !!! - mýdla, ručnfty
apod. děti odkládají ažnalavicich podél bazénu.
6. Dodržuje všeobecnéhygienické zásady, má vhodný plavecký úbor nebo převlečení nabazén a
prostředky osobní hygieny.
7

.

Do plaveckého bazénu nesmějí žÁci postlžení horečkou, zánětem očníchspojivek, ttakažlivý,rni
chorobami, osoby zahmyzené, žáci, jejichž někteý člen rodiny je postižen nakažlivou nebo infekční

nemocí, žáci nečistí.
nesmi mít v puse žvýkaěl§J, bonbóny aj., nenosí při v,_ýuce hodinky, prstýnky, řaizl<y a jiné
předměty, které by mohly být příčinouúrazu vlastního nebo jiné osoby, tďerá je účastníkemplavecké

8. Žáci
vl,uky

9. V

celém prostoru bazénu, sprch záchodů a šaten je přisný zákazbéhinia strkání se.

10. Hodina zašínáa končínástupem žaků(na zašátkl hodiny bez věci,
l

na konci hodiny se všemi

sv'_imi věcmi). Do vody v bazénu jdoužácijen na přímý pokyn učitele plavání nařizeným způsobem.

l.

Do bazénu není dovoleno skákat bez souhlasu vyrrčujícíhoučitele.
vody se nesmí smrkat, plivat, močit nebo jinlihn způsobem ji znečišťovat.
13. Zá/r.sepň plavecké qfuce cllováukázněně, řídíse pokyny vedení PŠ,pedagogického doprovodu i
pokyny učitele plavaní. Necvičísvévolně v jiném prostoru a nevykonává jinou činnost, než Iďerá
vyplývá z Úkolu stanoveného učitelem plavéni. Při opakované nekápni, která by ohrozila
bezpeČnost žáka či jiných účastníků
plavecké výuky, můžebýt žák bez náhrady vyloučen

12, !o

z vYuky plavání.

z mista
Při nutnosti odejít zbazénu či
"ýukv.
z druŽsfta (WC, nevolnost) počká nejdříve na svolení učitele
plavání a'po té neprodleně uvědomí
pedagogický doprovod, ktery zaněj po dobu nepňtomnosti v družstvu přebirázodpovědnost.
15. Po skončenívYokv se osprchuje - po tuto dobu si ponechá na hlavě koupací čepici - ve sprctlích
se před vstupem do šatny svlékne, vyždimáplavky, dokonale se osuší,a v šatně se dobře oblékne.
16. Podle pokynů pedagogického doprovodu odchází bez oálení ze šaten do vestibulu talq aby
14. Bez povolení učitele plavání se nevzdaluje

nejpozději do dvaceti minut po ukončenílekce opustil šatnu.
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