
Pravidla plavecké výuky poskytované spolkem Cesta životem bez 
bariér 

 
 

 Plavání probíhá každou středu 16.30-18.00 hod a pátek 17.00 – 18.00 hod v půlhodinových 
blocích v Kutné Hoře. 

 Plavání probíhá dle metodiky plavání pro handicapované plavce. 
 Vstup do šaten je umožněn ve středu od 16.15 hod. a v pátek od 16.45 hod. Opuštění 

prostoru bazénu ve středu 18. 00 hod. a v pátek 18.00 hod. Pokud chcete zůstat, je nutné si 
zaplatit vstupné na další hodinu. 

 Plavci je určena půlhodina týdně, kterou mu bude věnována individuální péče nebo je dle 
možností zařazen do skupinové výuky. Tento čas je třeba dodržovat. Po tuto dobu zodpovídá 
za plavce instruktor, přesto doprovod neodchází. Mimo plaveckou výuku za plavce zodpovídá 
doprovod – šatny prostory okolo bazénu.   

 Pokud je zřejmé, že se výuky plavec nezúčastní je nutné se co nejdříve omluvit. Omlouvat se 
je možno nejpozději do 12 hod příslušného dne formou SMS na tel.č. 739 619 288 – Petra 
Hnátová. E-mailem na cestazivotembb@seznam.cz nejpozději do 15.00 hod 
předcházejícího dne. Při třech neomluvených hodinách bude plavec z výuky vyloučen. 
Omluvit je nutné každou hodinu, případně uvést, na jak dlouho je omluva myšlena (např. 
dvakrát, do odvolání – pak je třeba nahlásit příchod). 

 Na bazén je nutné chodit v plavkách, doprovod v triku a kraťasech. Plavec i jeho doprovod 
respektují nařízení zaměstnanců TJ Sparta. 

 Plavec se před vstupem na bazén osprchuje. 
 Plavec nesmí do vody v případě průjmového onemocnění, zvracení, výskytu oparu, při 

gynekologických problémech a jiných infekčních onemocněních. 
 Příspěvek na plavání činní 500 Kč na pololetí. Jiné vstupné již nikdo do bazénu neplatí, u 

vstupu do šaten se plavec a doprovod prokáže kartičkou organizace – 1x plavec, 1x doprovod.  
 Pokud doprovod pravidelně po celou dobu výuky dítěte plave v prostoru pro veřejnost, je 

nutné si také vstupenku. 
 Plavec s doprovodem využívá běžných bezbariérových šaten pro vstup do bazénu.  
 K dispozici jsou sprchové židle na kolečkách. 
 V době školních prázdnin a státních svátků se neplave. 
 Ostatní informace o zrušení výuky na www.cestazivotembb.cz, článek aktuální dění v rubrice 

aktuality, tam jsou zapsány hodiny, které neplaveme (jedná se zejména o termín lyžařského 
výcviku a sportovního soustředění) 

 Pokud dojde ke změně zdravotního stavu plavce, je plavec nebo zákonný zástupce povinen 
tuto skutečnost nahlásit a přinést nové platné lékařské potvrzení. 

 
 
V ……………………………………………… dne…………………………… 
 
 
 
----------------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 
  Jméno a příjmení plavce                               Podpis 
   (hůlkovým písmem) 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 
Jméno a příjmení zák. zástupce/opatrovníka      Podpis 
(hůlkovým písmem) 


