
Plavání – ZŠ Albrechtice nad Orlicí 

Vážení rodiče,  

plavecký výcvik je pro žáky druhého a třetího ročníku povinný. Pokud má 

váš syn / vaše dcera závažné zdravotní problémy, které by výcviku bránily, je 

třeba doložit uvolnění od lékaře, zdravotní způsobilost žáků lze ověřit dle 

zdravotního průkazu či prohlášením lékaře.   

Plavecký výcvik zahájíme ve středu 30. 11. 2022. 

Kam: Plavecký bazén v Rychnově nad Kněžnou 

Kdy: Od 30. 11. 2022 - 10 lekcí po 90 minutách (vždy ve středu) 

Odjezd od ZŠ: v 7:15 hodin 

S sebou:  

DĚTI NESMÍ ZAPOMENOUT: plavky – přiléhavého typu, ručník, gumičku do 

vlasů, mýdlo, pantofle (záleží na rozhodnutí rodičů), pití, malou sladkost, čepice 

není nutná – vše uložené v igelitové nepromokavé tašce.  

CO NE DO BAZÉNU: řetízky, náramky, prsteny, náušnice či další předměty 

ohrožující jejich zdraví a zdraví druhých dětí během výuky.  

Během výuky plavání může být zařazena jízda tobogánem. Žák/yně musí dbát 

přesných pokynů všech vyučujících a zásadám bezpečnosti při používání 

tobogánu a přesunu či pohybu po schodech, které k němu vedou. 

V případě, že žák bude narušovat výukový prostor a nebude respektovat pokyny 

cvičitele plavání bude vyřazen z výuky, toto opatření může být dočasné, bude-li 

zjednána náprava, nebo při opakující se nekázni může být žák trvale vyloučen 

z výuky. V tomto případě nemá nárok na vrácení kurzovného! 

Na závěr kurzu plavání bude zajištěno skupinové fotografování, v případě 

nesouhlasu s účastí žáka (dítěte) na fotografii, žádáme o písemné vyjádření.  

Variabilní symbol s účtem k zaplacení dostanete v pátek 11. 11. 2022 od Vaší 

třídní paní učitelky. 

Nárok na vrácení kurzovného má žák, který chyběl 60 a více procent výuky ze 

zdravotních důvodů. Tato absence musí být potvrzena příslušným lékařem. 

V případě, že na straně poskytovatele nastane skutečnost, kdy nebude možné 

plavecký výcvik uskutečnit, je poskytovatel povinen toto neprodleně oznámit a 

dohodnout se na náhradním termínu plavecké výuky. Totéž je poskytovatel 



povinen učinit i v takovém případě, kdy na jeho straně nastane skutečnost, že bude 

nutné výuku přerušit (např. COVID-19) 

 

Plavecká škola DORKA stanovila tyto cenové podmínky: 

1. Základní výuka plavání – žáci 2. a 3. ročníku 

Příspěvek na provoz:    440 Kč (hrazeno z příspěvku prostředků zřizovatele) 

Příspěvek na mzdy:      590 Kč (hrazeno ze státních prostředků) 

Příspěvek na přepravu: 790 Kč (na jednoho žáka) – hradí rodiče žáka 

 

2. Přípravná a zdokonalovací výuka plavání – děti z MŠ (předškoláci), žáci 

1., 4. a 5. ročníku 

Příspěvek na provoz:    600 Kč (1., 4. a 5. ročník) – hradí rodiče žáka 

                                      700 Kč (MŠ – předškoláci) – hradí rodiče dítěte 

Příspěvek na přepravu: 790 Kč (na jednoho žáka/dítě) – hradí rodiče 

 

Žádáme o úhradu za plavání do 25. 11. 2022 na účet školy  

č. 78 – 937 874 0247/0100. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou 

dětem předány v písemné formě. 

 

Doklad o platbě za výuku plavání zprostředkujeme. 

 


