Výuka plavání šk. rok 2021/2022 2., 4. ročník
Informace
Od 15. 11. 2021 do 24. 1. 2022 proběhne v rámci povinného vyučování tělesné výchovy
(kurzu se zúčastní všechny děti, kterým nebrání zdravotní důvody) výuka plavání pro žáky
2. + 4. ročníku, která se uskuteční v Plzni na Lochotíně v bazénu Slávie VŠ Plzeň. Jedná se
o 10 dvouhodinových lekcí. Náklady za děti (nájemné bazénu, cvičitel, ostatní provozní
náklady i doprava) jsou hrazeny Městem Horní Bříza a státními prostředky (rodiče nic
neplatí).
Nejpozději do 8. 11. 2021 předejte třídní učitelce „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na plaveckém kurzu“ (příloha této informace). Tento posudek nesmí být starší
dvou let (použít tak můžete např. i posudek pro účast na letním táboru apod.).
Dle aktuálně platných opatření není povinnost žáky před kurzem testovat (covid-19) ani
prokazovat prodělání onemocnění covid-19 nebo ukončené očkování (v případě změny
opatření vás budeme informovat). V prostorách bazénu se žáci naší školy nebudou potkávat
s žáky jiné školy. Výuky plavání (stejně jako u běžné školní výuky) se nesmí zúčastnit žák
s možnými příznaky onemocnění covid-19 (rýma, kašel, teplota, bolesti hlavy, střevní potíže
…) ani žák se zánětem očních spojivek, jinou infekční nemocí, otevřenými ranami… . Při
dopravě, pohybu v šatnách bazénu atd. musí žáci nosit ochranu dýchacích cest.
Pokud se Vaše dítě nebude moci ze zdravotních důvodů kurzu zúčastnit, informujte co
nejdříve o této skutečnosti třídní učitelku svého dítěte.
Termíny plavecké výuky: pondělí 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2021, 3. 1.,
10. 1., 17. 1., 24. 1. 2022
1. skupina: II. A + IV. A od 9,00 do 10,30 hod.
2. skupina: II. B + IV. B od 10,30 do 12,00 hod.
(žáci třídy 1. S budou zařazeny do početně slabší skupiny; bude upřesněno)
Žáci musí mít s sebou plavky (NE kraťasy/bermudy), ručník, mýdlo a plaveckou čepici
s viditelně čitelným křestním jménem, příp. pantofle vhodné do vlhkého prostředí. Žák
musí být čistý.

