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Týden sportů s plaveckým výcvikem 6. tříd 

 
 

 

Týden 

sportů, 

turistiky a 

objevů 

s plaveckým 

výcvikem 

TERMÍN:  

19. června –  

23. června 

2023 

ČÍSLO AKCE 

/specifický 

symbol/:  

202307 

 

 

 

 

VI. A 

VI. B 

 

 

 

 

Adresa: 

Adresa: 

Hotel Fontána Lipno 

Hrdoňov 12 

Frymburk 

382 73 

Cena – 4 100,- Kč 
(ubytování, strava, pitný režim, program, pedagogický doprovod). V této ceně není zahrnuta 

částka za dopravu a plavecký výcvik (provoz plaveckého bazénu a lektory). Toto hradí 

škola v plné výši. 

Zálohu zaplaťte 1 100,- Kč, prosím, do 31.1.2023, doplatek 3 000,- Kč do 

30.5.2023. Úhrada bezhotovostně přes účet školy 2016970000/6000, specifický 

symbol: 202307, variabilní symbol žáka je uložen ve ŠkoleonLine 

 

Vážení rodiče, 

 

výuka plavání žáků základních škol v rámci povinné tělesné výchovy vychází ze zákona a 

vyhlášky MŠMT ČR, ze které vyplývá povinnost pro školy zajistit plavecký výcvik ve dvou 

ročnících (v rozsahu 20 vyučovacích hodin v jednom ročníku). V našem ŠVP je výuka plavání 

zařazena do 3. a 6. ročníku. 

Rozhodli jsme se výuku plavání 6. tříd zorganizovat ve spolupráci se ZŠ Plavání jako týdenní 

plavecký kurz, abychom co nejméně narušili školní výuku.  

Kurz se uskuteční v termínu 19. června – 23. června 2023 v hotelu Fontána Lipno, 

ve Frymburku, jež svojí ubytovací kapacitou i velikostí bazénu plně vyhovuje naším 

potřebám. Hotel nabízí ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením.  

Plavecký výcvik zajištují lektoři ZŠ Plavání, kteří jsou zároveň certifikovanými plaveckými 

instruktory.  

Žáci budou plavat 2x denně (dopoledne a odpoledne). Program mimo plavecký výcvik vyplní 

sportovní hry a výlety do blízkého okolí.        

Pokud se žák z vážného důvodu nemůže plaveckého výcviku zúčastnit, rodiče požádají o 

částečné uvolnění z TV nebo bude žákovi vytvořen osobní tréninkový plán. 
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S sebou: 

Plavecká čepice viditelně a čitelně podepsaná, plavecké plavky – ideálně 2x, ručník – 2x, 

pokud děti mají plavecké brýle 

sportovní oblečení ven i dovnitř – šátek nebo čepici, bundu, sluneční brýle 

sportovní a turistická obuv - i nepromokavá 

spodní prádlo, ponožky, pyžamo 

hygienické potřeby, opalovací krém 

psací potřeby, knížka, drobné hry 

Další důležité informace: 

Pokud má dítě infekční onemocnění – např. bradavice, opar… nemůže se plaveckého výcviku 

zúčastnit a rodič žádá o částečné uvolnění z TV. 

Děti si s sebou nevezou mobilní telefony, cennosti, mp3 přehrávače, radia, reproduktory 

apod.  

 

Doporučené kapesné cca 200,- - 300,- Kč. 

 

 

Před odjezdem žáci odevzdají: 

 

▪ Prohlášení zákonných zástupců 

▪ Posudek o zdravotní způsobilosti (platnost do 23.6.2023 včetně) 

▪ Průkaz pojištěnce (stačí kopie) 

▪ Léky, které pravidelně užívají – Potvrzení lékaře, že předepsal výše zmíněné léky 

s popisem, jak užívat, zdravotník akce není oprávněn podat lék bez potvrzení od 

lékaře. 

 

 

Těšíme se na Vás! 
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Závazná přihláška na Týden sportů s plaveckým výcvikem -  

Hotel Fontána, Frymburk v termínu od 19.6. do 23.6. 2023 

Jméno a příjmení:  

 

 

Narozen:   

 

 

Bydliště:   

 

 

Telefon na rodiče v době 

konání akce:  

 

 

 

 

Upozornění k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu dítěte: 

Např.: na epilepsii, 

alergii, zdravotní 

omezení, užívání léků, …  

 

 

 

 

 

Pravidelně užívané léky: 

(Potvrzení lékaře, že 
předepsal výše zmíněné léky, 

je třeba doložit, JINAK 

nebudou léky podávány. 

Zdravotník akce není 

oprávněn podat lék bez 

potvrzení od lékaře.….) 

 

 

 

Plavecká zdatnost: 

 

 

neplavec  

 

 plavec (udrží se nad vodou)  

 

 dobrý plavec (ovládá plavecký styl …………………………….) 

 

 
 

 
V …………………  dne ………………. 

…………………………………… 

                                                                        podpis zákonných zástupců 

Přihlášku odevzdejte obratem třídním učitelům. 

 


