
Provozní řád plavecké školy Radlice pro základní a mateřské školy 

 

1. Objednatel (pedagogický doprovod) je povinen si od rodičů nechat písemně potvrdit, 

že je jejich dítě zdrávo a smí se zúčastnit plaveckého výcviku. Toto potvrzení je 

objednatel povinen si u sebe ponechat až do ukončení plaveckého výcviku. Objednatel 

je povinen si od dětí s kožními problémy vyžádat vyjádření dermatologa. Epileptické 

děti musí mít individuální dozor objednatele. 

2. Plaveckého výcviku se mohou zúčastnit pouze děti starší 4 let. 

3. Za bezpečnost dětí v zázemí bazénu zodpovídá před výukou, o přestávce, po výuce a 

musí-li dítě náhle opustit výuku objednatel. Za bezpečnost dětí na bazénu v průběhu 

výuky zodpovídá Plavecká škola Radlice. 

4. Doprovod dětí je povinen se v šatnách převléknout z civilního oblečení. 

5. Na bazén a galerii bazénu je dětem a jejich doprovodu zakázáno nosit skleněné 

předměty, jídlo, pití a žvýkačky.  

6. Každé dítě má mít s sebou na plavání igelitovou tašku a v ní plavky, mýdlo, ručník a 

čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí. Děti s dlouhými vlasy musí mít vlasy 

stažené gumičkou nebo nasazené plavecké čepice. 

7. Nástup do šaten je 15 minut před začátkem výuky. Všichni se pod schody zují a 

vezmou boty s sebou. 

8. Skříňky děti obsazují jedno vedle druhého bez mezer. Obsazené skříňky se zavřou, 

prázdné nechají otevřené. Skříňky se dají zamknout na minci 10 Kč. Cenné věci by si 

děti neměly s sebou na výuku brát.  

9. V zázemí bazénu, na bazénu a na galerii bazénu se musí chodit v čisté obuvi 

s gumovou podrážkou nebo na boso. 

10. Před výukou si děti dojdou na WC a nahé se také osprchují a umyjí mýdlem. Teprve 

potom si oblečou plavky. Obuv na bazén si obují u skříněk a zují až před nástupem na 

začátku lekce. K odkládání věci ve sprše slouží kromě háčků také koše. Tašky 

s mýdlem a ručníkem si děti berou s sebou na bazén. Ve sprchách nic nenechávejte. 

11. Vstup na bazén je dovolen 5 minut před začátkem lekce. Při první lekci ukáže 

instruktorka Plavecké školy Radlice místo předání dětí, kde budou děti vždy sedět 

před začátkem výuky. Objednatel je povinen dbát o klid a bezpečnost dětí před 

nástupem na lekci až do jejich předání. 

12. Při 1. lekci sepíše doprovod seznam dětí a předá instruktorům PŠ. Tento formulář 

zůstává na bazénu. Každou lekci je objednatel povinen do něho vyplnit datum, udělat 

docházku a napsat celkový počet dětí. Na třetí lekci se vyškrtají děti, které nechodí. 

Výuky se smí zúčastnit jen děti zapsané na tomto seznamu. Má-li dítě nějaké 

zdravotní omezení je objednatel povinen tuto skutečnost zaznamenat do příslušné 

kolonky. Objednatel svým podpisem potvrdí platnost tohoto seznamu. 

13. V průběhu výuky musí být vždy nejméně jeden člen doprovodu dětí přítomen na 

galerii bazénu a sledovat průběh výuky. Postará se o děti, které potřebují na WC nebo 

je jim nevolno. 



14. Objednatel po předání dětí na určeném místě není oprávněn zasahovat do výuky. 

Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu opustí výuku musí o tom vědět jak doprovod dětí, 

tak instruktor plavecké školy. Odpovědnost za děti po tomto předání nese objednatel.  

15. Při lekci 2x45 minut je po první vyučovací hodině krátká přestávka. Děti si pod 

dozorem objednatele mohou dojít na WC, osprchovat se a ohřát se v sauně. Až jsou 

všechny děti zpátky na bazénu, výuka pokračuje.  

16. Po výuce se děti ve sprchách svléknou, vyždímají plavky, vysprchují se a jdou do 

osušovny. Na osušení a prohřátí je možné použít i saunu. Po oblečení dětí objednatel 

zkontroluje skříňky, že zde děti nic nezanechaly a nechá skříňky otevřené. Boty se 

obouvají pod schody u recepce bazénu. 

17. Děti, které neplavou, chodí na galerii bazénu vnějším schodištěm – ne přes šatny.  

18. Rodiče a příbuzní dětí se mohou přijít na výuku podívat na galerii bazénu. Musí se 

však nahlásit u instruktorů PŠ. Fotografování a filmování je povoleno pouze po 

předchozí domluvě s vedením Plavecké školy.  

19. Objednatel zajistí, aby děti, které se zdržují v prostoru vestibulu plaveckého bazénu, 

dodržovaly klid a umožnily průchod ostatním zákazníkům areálu.  

20. Objednatel je povinen se před vstupem na bazén seznámit s provozním řádem areálu 

SK Motorlet Praha a dodržovat jej. 
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