
INFORMACE K PLAVÁNÍ 
 
Vážení rodiče,  
od ledna 2021 by měla opět začít žákům 2., 3. a 4. třídy výuka plavání – v Plavecké škole BOSPOR v Bohumíně. 
 
Ačkoli je začátek výuky plánován od 4. 1. 2021 (vždy v pondělí), nikdo z nás neví, jaká situace v lednu BUDE, jaká budou uvolnění, či zda bude 
přetrvávat nouzový stav…  
Nicméně, máme objednaných 10 lekcí, které budeme mít šanci zrealizovat max. do 06/2021. 
Délka výuky  - 1 vyučovací hodina týdně (lekce jsou naplánovány následně - 11.1, 18.1., 25.1., 1.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3. a 22.3.). Předpokládáme 
však, že pokud dojde k posunutí, či přerušení výuky plavání, budete o změně a případných následných náhradních termínech, 
s předstihem  informováni.  
 
Žáci se v době plavání budou učit každé pondělí 1. a  2. vyučovací hodinu, posvačí  a v 10,00 hod. odjedou na bazén v Bohumíně. Pondělní 
výuka bude pak ukončena 5 vyučovací hodinou, kolem 13,00 hodiny. Po příjezdu a obědě půjdou děti domů, nebo do školní družiny.  
 
Co s sebou dětem přichystat?   

- plavky, ručník, mýdlo, sáček na mokré plavky, igelitku na obuv, holky gumičku na vlasy, malou sladkost, pití 
             (tašku doporučujeme čitelně podepsat – pro případ záměny, zapomenutí … apod.)  
Budete něco platit?  

- ZŠ zažádá o úhradu nákladů s dopravou spojených – Krajský úřad MSK, který by nově měl uvolňovat finanční prostředky na tyto účely. Ten 
však o přerozdělení rozdělení finančních zdrojů rozhoduje někdy na jaře 2021 – takže následně budete informováni i vy, jak to s úhradou 
dopravy na bazén bude… Buďte prosím trpěliví, jakmile dostane zprávu ZŠ, zašleme ji také rodičům.  

 
Prosíme, abyste dětem vyplnili písemný souhlas s výukou plavání, který jim byl předán v papírové podobě. 
Pokud se Vaše dítě (ze zdravotních důvodů) nemůže lekcí plavání účastnit, prosím, doložte tuto skutečnost 
LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM, plavání totiž nahrazuje hodiny tělesné výchovy.  
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci, kolektiv ZŠ Hlučín-Darkovičky, p.o. 
 
 


