
Plavecká výuka 

Dětem ze třídy VČELIČEK nabízíme po delší přestávce možnost účasti na plavecké výuce 

v bazénu Laguna Třebíč. 

Termín plavecké výuky: středa, od 27. 4. 2022 do 29. 6. 2022 – 10 lekcí 

Cena kurzu: 590,00 Kč  

Cena za dopravu bude zálohová: 910 Kč. Vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu – 

začátkem července. Navýšení ceny nepředpokládáme, pouze ve velmi extrémní situaci. Budeme 

jezdit společně se žáky ZŠ. 

Zálohu 1500 Kč budeme vybírat v hotovosti v MŠ od 6. 4. do 20. 4. 2022 

Po zahájení kurzu není možné vracet platbu za kurz ani za dopravu! 

Kapacita kurzu 20 dětí. Přednost mají dětí, které v září 2022 nastoupí do 1. třídy. 

Děti, které do kurzu nebudou přihlášeny, budou mít program v mateřské škole. Podle počtu 

přítomných dětí budou buď společně s Beruškami ve třídě Berušek, nebo budou se skupinou 

mladších dětí ve Včeličkové třídě. 

Odjezd do plavání v 8.50 – svačit budou děti v Třebíči 

Příjezd zpět do MŠ ve 12.45 – obědvat budou v MŠ v 12.55. Odchod v době po obědě bude 

posunutý na čas 13.15 – 13.30 (nebo můžete oběd předem odhlásit) 

 

Do plavání děti budou potřebovat: 

• Plavky, pro děvčata jsou vhodnější jednodílné 

• Ručník (tekuté mýdlo z praktických důvodů vozíme společné z MŠ) 

• Láhev s nápojem (svačinu dostanou děti z MŠ) 

• Vše uložené v batůžku, případně ve sportovní tašce vhodné velikosti 

 

Děti nepotřebují: koupací čepice, brýle, pantofle ani žádné plavecké pomůcky. 

Další informace obdržíte před zahájením kurzu v měsíci dubnu. 

 

Přihlášku do plaveckého kurzu dostanete v mateřské škole 

 

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky u dětí MŠ: 

• učit děti základní hygienické návyky 

• seznamovat děti s vodním prostředím a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě a učit je 
vody se nebát 

• učit děti co nejvíce základních plaveckých dovedností (orientace ve vodě a pod hladinou, 
splývaní v obou polohách, dýchání do vody, skoky, pády, potápění obličeje) 

• postupně děti seznámit se základy kraulového a znakového pohybu nohou a zdokonalovat 
plavecké dovednosti, které jsou nutné k pokračování v plavecké výuce 


