
 

 

 
Informace, týkající se bezpečnosti a hygienických zásad pro děti, 

které se účastní plaveckého kurzu. 
 
 

1. Do prostoru šaten, sprch a bazénu je přístup bez doprovázejícího cvičitele zakázán. 

2. Před vstupem do šaten se každé dítě  vyzuje. Boty uložené v sáčku si odnese do přidělené 

šatny. Je zakázáno přinášet do prostoru šaten a bazénu nápoje ve skleněných obalech! 

3. V šatně se každé dítě svlékne, uloží své věci, připraví si plavky, ručník, mýdlo a vyčká 

dalších pokynů cvičitele.  

4. Před osprchováním jde každé dítě na WC, sprchuje se bez plavek s použitím vlastního 

mýdla. Teprve potom si děti oblékají plavky. 

5. Do kurzu mohou být zařazeny pouze děti zdravé, bez jakéhokoliv zdravotního omezení. 

Kurzu plavání se nesmí zúčastnit děti postižené horečkou; zánětem očních spojivek; 

opary; nakažlivými chorobami; kožními nemocemi-vyrážkami, bradavicemi a děti 

zavšivené. V případě kožních problémů může organizace požadovat lékařské potvrzení o 

způsobilosti dítěte pro kurz plavání. 

6. Z důvodu zvýšené možnosti ohrožení zdraví nesmí mít děti v kurzu plavání náramky, 

náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod. Za případné ztráty těchto 

předmětů neručíme. 

7.  Pokud mají děti dlouhé vlasy, měly by je mít vhodným způsobem upravené.  

8. Do vody v bazénu jdou děti jen na přímý pokyn vyučujícího cvičitele nařízeným způsobem. 

Do bazénu není dovoleno skákat, výjimku tvoří pouze skoky dle pokynu vyučujícího 

cvičitele. 

9. Do vody je přísně zakázáno  smrkat, plivat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat. 

10. V celém prostoru bazénu, sprch, záchodů a šaten je přísný zákaz běhání. Choďte pomalu 

a opatrně. 

11. Při kurzu plavání je možno používat plavecké brýle pouze na vlastní nebezpečí. Pomůcky 

pro výuku plaváním lze používat jen k účelům, pro které jsou určeny. (Jiná manipulace je 

nepřípustná – je zakázáno s pomůckami házet, lámat je, trhat, okusovat apod.) 

12. Po skončení lekce plavání se děti osprchují a po dokonalém osušení odcházejí do šaten, 

kde se obléknou. Podle pokynů cvičitele odcházejí z šaten do vestibulu.  Prostor šaten 

musí děti s ohledem na zajištění dalšího provozu opustit do 15 min. 

13. Při kurzu  plavání je nutno dodržovat veškeré nařízení a pokyny vyučujícího cvičitele. 

14. O rozdělení dětí do jednotlivých skupin dle plaveckých dovedností rozhodují vždy 

cvičitelé plavání. 

 


