
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PLAVECKÝ DOZOR PRI 

PLAVECKOM VÝCVIKU 
 

1. Príchod do priestorov plavárne je presne stanovený podľa časového    

rozvrhu, 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny a prezutí. 

2. Žiaci prichádzajú spoločne pod vedením svojho učiteľa, ktorý je 

zodpovedný za riadny príchod a odchod žiakov. 

3. Na základný plavecký výcvik si žiaci nosia plavky, kúpaciu čiapku, 

uterák, prezuvky a toaletný papier 

4. Žiaci sa spravidla delia na skupiny chlapcov a dievčatá. 

5. Dozor konajúci učiteľ zodpovedá za disciplínu v šatniach. Dbá aby sa 

nepoškodzovalo zariadenie plavárne. 

6. Počas výcviku sa učiteľ  -  vykonávajúci dozor zdržuje v určenom 

priestore – v šatni. Žiaci nesmú ostať bez dozoru. 

7. Pred vyučovacou hodinou žiaci idú na toaletu. 

8. Vyučovacia hodina začína príchodom učiteľa plávania, ktorý zodpovedá 

za osprchovanie žiakov i za priebeh vyučovacej hodiny. 

9. V priestoroch plavárne žiaci nesmú behať, šmýkať sa, skákať, pľuvať, 

vykonávať potrebu do vody.  

10. So súhlasom učiteľa žiak odchádza na WC, ktoré po použití spláchne.  

11. Po ukončení výcviku pedagogický dozor dbá, aby si žiaci osušili vlasy. 

Sám zapína sušiče a manipuluje s nimi. Akákoľvek manipulácia žiakov 

so zariadením je prísne zakázaná ! 

12. Pri odchode pedagogický dozor kontroluje čistotu šatne, vypne svetlá, 

sušiče a zabezpečí včasný spoločný odchod, aby bolo zabezpečené 

pravidelné striedanie. 

13. Do bazénu si žiaci nesmú nosiť : žuvačku, hodinky, retiazky, náušnice, 

prstene, peniaze, mobilné telefóny. Za stratu škola neručí. 

14. Počas vyučovacej hodiny pedagogický dozor ani žiaci, ktorí 

neplávajú, nesmú vstupovať do priestoru bazénu. 

15. Za porušenie disciplíny môže byť žiak vylúčený zo základného  

           plaveckého výcviku. 

 

 

                                                                           Mgr. Júlia Špilárová 

                                                                             Riaditeľka školy 
 

 



Základná škola, Krosnianska 2, Košice 

 
Organizačné zabezpečenie 

 

základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku  

 
 

Plavecký výcvik sa uskutoční v zmysle smerníc MŠ zo dňa 22.4.2009 č. 6/2009-R 

o organizovaní plaveckého výcviku ZŠ. 

Základný a zdokonaľovací výcvik bude realizovaný v dvojhodinovkách na triedu, t.j. 

1 hodina na skupinu v rozpätí 45 minút. Žiaci začínajúci prvý týždeň ráno, resp. poobede,   

sa v druhom týždni striedajú na poobedie, resp. ráno (respektíve podľa rozpisu). 

 

 

Organizačné pokyny 
1. Pedagogický dozor je zodpovedný za žiakov po celý čas do prevzatia žiakov 

učiteľom plávania, ako i za poriadok v šatniach a sociálnych zariadeniach. Počas 

presúvania, resp. dopravy žiakov na plavecký výcvik môžu vypomôcť rodičia. No 

prístup do priestorov bazénu bude mať iba vyučujúci, učiteľ plaveckého 

výcviku! Odporúčame, aby so žiakmi triedy išiel vždy triedny učiteľ, alebo 

zastupujúci pedagóg, alebo vychovávateľ a nie rodič. 

2. Vynechané hodiny výcviku nie je možné nahradiť. 

3. Pred začatím plaveckého výcviku (aj zdokonaľovacieho) odovzdá učiteľ zoznam 

žiakov na tlačive “ Záznam o práci v záujmovom útvare“ a potvrdenie príslušného 

lekára o zdravotnom stave účastníkov plaveckého výcviku. 

4. Zdravotné a hygienické zásady ostávajú v platnosti ( uterák, plavky, prezuvky, 

plavecká čiapka ... ). Sušiče na vlasy sú zabezpečené v šatniach. Žiaci s kožnými 

chorobami a otvorenými ranami majú prístup do bazénu zakázaný. 

5. Škola si vyhradzuje právo zmien v časovom rozpise podľa potreby. 

6. Zmeny termínov základného alebo zdokonaľovacieho plaveckého výcviku sú možné 

len po dohode medzi školami. Každú zmenu je potrebné ihneď oznámiť riaditeľke ZŠ 

Krosnianska 2. 

 

 

 

                                                                                     Mgr. Júlia Špilárová 

                                                                                         Riaditeľka školy 
 


