
Informace k plaveckému kurzu 5. roč. 31. 10. 2022 - 4. 11. 2022 

Doprava  

TAM 

čas odjezdu: pondělí 31. 10. 2022 v 8:45, přistavení vozu v 8:30 

místo odjezdu: roj ulic Olšanská - Sauerova, Praha 3 

ZPĚT 

příjezd do Prahy: pátek 4. 11. 2022, kolem 18:00 hodiny 

místo příjezdu do Prahy: roh ulic Olšanská - Sauerova, Praha 3 

Jednotlivé pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC). 

Úvodní informační schůzka je naplánována ve společenské místnosti v pondělí po obědě. Zde 

budou zopakována pravidla pobytu a zodpovězeny případné dotazy k nadcházejícím dnům. 

Stravování 

V pondělí se začíná obědem, v pátek končí obědem a svačinou na cestu. 

Snídaně: formou bufetu 

Dopolední svačina: vždy po prvním bloku plavání, většinou ovoce 

Oběd: polévka a hlavní jídlo 

Odpolední svačina: vždy po prvním odpoledním bloku, většinou buchta / pečivo 

s pomazánkou apod. 

Večeře: podávají se teplé večeře 

Pitný režim: neomezený po celý den 

Časový harmonogram 

Pobyt začíná v pondělí obědem, po kterém následuje seznamovací a zároveň rozřazovací 

plavecká lekce. Poté proběhne večeře a večerní zábavní program. 

Od úterý do čtvrtka děti absolvují každý den dvě plavecké lekce, jeden sportovní program a 

večerní zábavní program. Každá lekce trvá 1,5hod. V pátek děti absolvují dopolední a 

závěrečnou odpolední plaveckou lekci, doplňkový sportovní program tedy již v pátek není. 

Výuka plavání 

Děti jsou přivedeny k bazénu doprovodem, a to vždy včas před začátkem hodiny. 



Před vstupem na bazén děti v šatnách umístí obuv do botníků. Vstup na bazén je povolen 

pouze naboso, případně v gumových přezůvkách k tomu určených, tzn. že nesmí být používány 

v jiných částech hotelu nebo venku. 

Na bazénu si děti již přeberou instruktoři a provedou nástup. 

Děti budou rozřazeny do skupin po max. 12. Na 1 skupinu připadá 1 instruktor. Poté probíhá 

výuka, skupiny v bazénu rotují. Na konci hodiny proběhne opět nástup, po kterém jsou děti 

předány doprovodu a odchází se usušit na pokoj. 

Co nezapomenout s sebou 

Plavecká čepice podepsána viditelně a čitelně fixou 

Plavky (nikoli plavecké šortky) - v ideálním případě 2x 

Plavecké brýle (nikoli potápěčské) 

Ručník - minimálně 2x 

Přezůvky pro pohyb v areálu hotelu 

Sportovní oblečení - varianta pro pobyt venku i dovnitř 

Sportovní obuv 

Turistická obuv 

Spodní prádlo, ponožky a teplé oblečení na 5 dnů 

Hygienické potřeby 

Fén - na hotelech jsou k dispozici v omezeném množství 

Kapesné 

dle uvážení zákonných zástupců 

Často kladené otázky 

Jaký je denní režim na kurzech? 

Děti, s výjimkou příjezdového dne, dvakrát denně plavou (ráno a odpoledne), dále jednou 

denně, s výjimkou příjezdového a odjezdového dne, absolvují doplňkový pohybový blok 

(jeden je vždy zaměřen na rozvoj specializovaných plaveckých dovedností v rámci „suché 

přípravy“ a základy první pomoci). Každý večer je připraven tématický večerní zábavní 

program (výtvarný, hudební, bojovka, stolní hry, disco). Každý blok trvá vždy devadesát 

minut. 

Není toho na děti moc? 



Nejedná se o fyzicky náročný profesionální plavecký trénink. Účelem školního kurzu ZŠ 

Plavání je především prevence tonutí, zvládnutí základních plaveckých dovedností a způsobů, 

vytvoření pozitivního vztahu k vodnímu prostředí i k všeobecnému pohybu, ale taktéž 

budování pozitivního vztahu k přírodě a pobytu na čerstvém vzduchu. Učíme hravou formou, 

pomocí vlastní metodiky vycházející z našich četných zkušeností z ČR i zahraničí. Bez ohledu 

na kvalitu regenerace u dětí ve srovnání s dospělými, dbáme vždy na volbu správné intenzity i 

dostatečnou regeneraci. 

Jakou teplotu má bazén? 

Bazény na všech našich objektech jsou vhodné pro plavecký výcvik a mají vždy 27-28°C. 

Nenastydnou děti? 

Spolu s učitelským doprovodem dbáme na kvalitní ustrojení žáků. Venkovní aktivity po 

plaveckých lekcích vykonáváme s dětmi až po důkladném vysušení pomocí hotelových fénů. 


