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Plavecký/předplavecký výcvik – PŘIHLÁŠKA 

  
 

1. Organizace plavecké výuky 
Plavecký výcvik ve školním roce 2021 / 2022 probíhá v termínu od 13. 9. 2021 do 15. 11. 2021, 
vždy od 9:40 do 11:10 hodin v Plavecké škole Přerov Plavecká a sportovní akademie s.r.o., 
Kosmákoiva 305/56, 750 02 Přerov. Děti a žáci jsou do plaveckého výcviku přijati na základě 
této přihlášky stvrzené podpisem zákonných zástupců. Lekce vedou zkušení kvalifikovaní 
plavečtí lektoři. Odjezd ze školy bude každé pondělí, po první vyučovací hodině, tj. v 9:00 
hodin. 
 

2. Cena plaveckého výcviku 
Pro žáky 1. - 5. ročníku je výuka plavání povinná a je hrazena ze státního rozpočtu a rozpočtu 
školy včetně dopravy. Pro děti mateřské školy je cena za předplavecký výcvik 700,- Kč / dítě, 
při počtu nad 10 dětí, 750,- Kč/dítě, při nižším počtu přihlášených. Platí se celková cena za 10 
lekcí. Doprava smluvním autobusem bude vyúčtována dodatečně. Přesná celková částka bude 
vyčíslena na základě počtu přihlášených dětí. Při absenci se kurzovné nevrací, s výjimkou 
vážných zdravotních důvodů po dohodě s vedoucím plavecké školy.  
 

3. Základní hygienická pravidla 
- Do bazénu nepatří nemocné děti a děti s kožními chorobami (plísně, bradavice). 
- Pro plavání je nutné použít plavky, které slouží pouze k tomuto účelu. 
- Na plavecký výcvik budou děti vybaveny batohem, plavkami, ručníkem, koupací čepicí 

(viditelně podepsanou), přezůvkami, hřebenem a sáčkem na mokré věci. 
 

4. Doložení platné zdravotní způsobilosti dítěte 
Všichni účastníci musí doložit platné Potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost 
potvrzení je dva roky, pokud máte potvrzení např. z letního tábora, apod. můžete toto 
potvrzení doložit, není třeba zařizovat nové). 
 
 
Prohlašuji, že jsem vzal na vědomí informace týkající se plaveckého/předplaveckého  výcviku, 
mé dítě je zdrávo a je schopno se výuky zúčastnit. 

 
             Jméno účastníka plaveckého výcviku:  

 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum a podpis zákonných zástupců:  
 
………………………………………………………………………………………………. 
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