
  

D O H O D A O  Z AJ I Š T Ě N Í  P L AV E C K É H O  
V Ý C V I K U   

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 

 
 
1.  1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace 

se sídlem v Plzni, Západní 18, PSČ 323 00 
zastoupena panem Mgr. Bc. Radkem Dolenským, ředitelem  
IČ: 49777521 
DIČ: CZ49777521 

 
na straně jedné jako poskytovatel (dále jen “poskytovatel”) 

 
a 

 
2 .    22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 

   se sídlem v Plzni, Na Dlouhých 49, PSČ 312 00  
   zastoupena paní Mgr. Boženou Světlíkovou, ředitelkou 
   IČ: 70837813 
   DIČ:    

 
na straně druhé jako příjemce (dále jen “příjemce”) 

 
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je zajištění výuky plavání v rámci tělesné výchovy pro žáky příjemce za 
podmínek vedených v této smlouvě.  
 

II. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Strany se dohodly, že výuka plavání bude probíhat v prvním a ve druhém pololetí školního roku 
2019/2020, viz příloha č. 3 Rozvrh hodin plavání. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od účinnosti smlouvy do konce příslušného školního 
roku, na který byla výuka sjednána. 

 
III. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
Výuka plavání se uskuteční v plavecké škole poskytovatele na shora uvedené adrese.  
 

IV. 
POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit výuku odborně způsobilými zaměstnanci – učiteli, v souladu se 
Školním vzdělávacím programem pro plaveckou školu, předpisy MŠMT ČR a dalšími příslušnými 
předpisy vztahujícími se k výuce plavání. 

2. Před zahájením výuky plavání poskytovatel předloží příjemci „Rozvrh hodin výuky plavání“ pro 
příslušné období. 

3. Poskytovatel se zavazuje ve spolupráci se zřizovatelem zajistit dopravu žáků na výuku plavání 
a zpět. 

4. Poskytovatel je povinen při výuce plavání zajistit individuální přístup k žákům ve spolupráci se 
zástupcem příjemce. 

5. Poskytovatel je povinen pravidelně zaznamenávat účast žáků do docházkového listu výcvikové 
skupiny. 

6. Poskytovatel zajistí pro výuku plavání učební pomůcky. 
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V. 
POVINNOSTI PŘÍJEMCE 

1. Příjemce se zavazuje sjednat úrazové pojištění pro žáky účastnící se výuky plavání. 
2. Příjemce je povinen v souladu s příslušnými předpisy zajistit po celou dobu pobytu ve školním 

areálu poskytovatele i v průběhu samotné výuky plavání pedagogický dohled. 
3. Zástupce příjemce – pedagogický pracovník (dále jen „pedagogický pracovník“) předloží zástupci 

poskytovatele na úvodní hodině výuky plavání jmenný seznam žáků, na kterém bude písemná 
informace o zdravotním stavu každého žáka. Poskytovatel vede tyto údaje na základě § 28 
odst. 3 školského zákona. 

4. Příjemce je povinen dodržovat Vnitřní řád plaveckého bazénu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

5. Pedagogický pracovník je povinen zkontrolovat vybavení žáků k výuce plavání. 
6. Pedagogický pracovník zajišťuje kázeň a pořádek během přepravy žáků na výuku plavání a zpět. 
7. Před zahájením výuky plavání zajistí pedagogický pracovník kázeň a bezpečnost žáků v šatnách 

a sprchách; zástupci poskytovatele předá žáky v prostoru vymezeném v bodu IX. 2. této smlouvy. 
8. Před zahájením výuky plavání upozorní zástupce poskytovatele na lehká onemocnění, či jiné 

momentální zdravotní indispozice, které by mohly ovlivnit průběh výuky plavání z hlediska 
bezpečnosti žáků. 

9. Pedagogický pracovník bere na vědomí, že během výuky plavání nesmí opustit prostor 
plaveckého bazénu (vyjma doprovodu žáků dle bodu V. 11.); na požádání spolupracuje při 
zajišťování kázně. 

10. Pedagogický pracovník zajišťuje bezpečnost a případně péči o žáky, kteří neplavou nebo mu byli 
předáni v průběhu výuky plavání zástupcem poskytovatele při náhlé nevolnosti, únavě apod. 

11. Pedagogický pracovník doprovází během výuky plavání žáky na WC, při ošetření drobných 
poranění, při poskytování první pomoci. 

12. Po ukončení výuky plavání převezme pedagogický pracovník žáky v prostoru vymezeném v bodu 
IX. 2. této smlouvy a zajistí bezpečnost, kázeň a včasný odchod ze šaten. 

 
VI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŽÁKY PŘI PLAVECKÉM VÝCVIKU 
Odpovědnost poskytovatele: 
1. Poskytovatel nese právní odpovědnost za žáky, kteří se účastní výuky plavání po vstupu 

do budovy, ve které je umístěn plavecký bazén. 
2. Poskytovatel nenese odpovědnost za žáka, který není uveden na jmenném seznamu žáků. 
 
Odpovědnost příjemce: 
3. Pedagogický pracovník příjemce je povinen dbát o bezpečnost a zdraví žáků dle platné 

legislativy. V této souvislosti je zejména povinen být po celou dobu výuky plavání přítomen 
u plaveckého bazénu a řádně vykonávat dohled nad žáky. 

4. V souvislosti s čl. VI. 2. se podílí na odpovědnosti za žáky spolu s poskytovatelem. 
5. Před zahájením výuky, tzn. do doby předání žáků zástupci poskytovatele, je příjemce, resp. 

pedagogický pracovník odpovědný za bezpečnost žáků v šatnách a sprchách. 
6. Po ukončení výuky, tzn. po předání žáků zástupcem poskytovatele, je příjemce, resp. 

pedagogický pracovník odpovědný za bezpečnost žáků v šatnách a sprchách. 
 

VII. 
UJEDNÁNÍ O CENĚ 

1. Cena za zajištění předmětu této smlouvy činí 575,-- Kč za 1 vyučovací hodinu a 1 učitele. 
2. Placení probíhá čtvrtletně na základě faktury zaslané poskytovatelem s tím, že její splatnost činí 

14 dnů. Fakturovány budou všechny hodiny (příjemcem využité i nevyužité) podle Rozvrhu hodin 
výuky plavání v příloze č. 3 kromě těch, které připadají na 2. a 3. 9. 2019, 11. a 12. 9. 2019, 3. 2. 
až 7. 2. 2020, 30. 6. 2020, dny školních prázdnin, státních a ostatních svátků a hodiny podle 
článku IX. 1. 

3. Pokud nebude fakturovaná částka zaplacena v uvedeném termínu, bude za každý den z prodlení 
příjemcem uhrazeno penále ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

 
VIII. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
1. Smluvní vztah je ukončen uplynutím doby, na kterou byl sjednán. 
2. Účastníci smlouvy mohou ukončit smluvní vztah dohodou. 
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3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodu předchozího rozhodnutí příslušného 
správního orgánu. 

 
IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Poskytovatel je oprávněn odvolat výukovou hodinu v případě havárie či jiného závažného důvodu 

způsobujícího omezení provozu plaveckého bazénu. 
2. Strany se dohodly, že na začátku a konci výuky plavání budou žáci přepočítáni a předáni 

v prostoru výstupu ze sprch do prostoru bazénu. 
3. Nemůže-li se příjemce zúčastnit výukové hodiny, oznámí to zástupci poskytovatele Mgr. Petře 

Lochmanové nejpozději 3 dny předem. 
4. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami 

podepsanými dodatky. 
5. Tato smlouva je vyhotovena v rozsahu tří stran oboustranně tištěných, se čtyřmi přílohami, 

ve dvou stejnopisech s platností originálu, vždy po jednom výtisku pro obě strany smlouvy. 
Přílohu č. 1 tvoří Vnitřní řád plaveckého bazénu, přílohu č. 2 tvoří Řád plaveckého výcviku žáků, 
přílohu č. 3 tvoří Rozvrh hodin výuky plavání a přílohu č. 4 tvoří Školní vzdělávací program pro 
plaveckou školu (dokument je k dispozici v sídle poskytovatele nebo na www.zs1plzen.cz). 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí. Výslovně uvádějí, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

7. Poskytovatele zastupuje ve věci projednání podmínek smlouvy paní Mgr. XXXXXXXXXX. 
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
Plzeň 10. 7. 2019     Plzeň 10. 7. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..……….… ………………………………..……….… 
1. základní škola Plzeň, Západní 18, 
příspěvková organizace 
Mgr. Bc. Radek Dolenský, ředitel 
poskytovatel 

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, 
příspěvková organizace 
Mgr. Božena Světlíková, ředitelka 
příjemce 
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 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 
příspěvková organizace 

 
Příloha č. 1 - Vnitřní řád plaveckého bazénu 
 
1. Vstup do prostorů plaveckého bazénu je povolen pouze účastníkům plaveckého výcviku, 

prováděného podle schváleného rozvrhu, orgánům provádějícím kontrolu, nájemcům a 
návštěvníkům, kteří mají zakoupenou platnou plavenku do bazénu (dále jen „návštěvník“ nebo 
„návštěvníci“). 

 
2. Vstup do prostor školní budovy a bazénu je možný pouze se souhlasem zaměstnance bazénu. 
 
3. Každý návštěvník je od vstupu do budovy povinen dodržovat následující pokyny: 

a) Do šaten vstupují muži a ženy odděleně. 
b) Při vstupu do šaten se návštěvník vyzuje a do dalších prostor šaten přechází již bos, obuv 

ukládá na určené místo v regálu. 
c) V šatně se návštěvník převlékne a odchází do sprch, kde se důkladně (bez plavek) umyje 

mýdlem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat opláchnutí mýdla. 
d) Do prostoru bazénu vstupuje návštěvník v plavkách až na pokyn učitele nebo plavčíka nebo 

nájemce. 
e) Návštěvník, který z jakýchkoliv příčin nemůže do vody, postupuje podle pokynů učitele nebo 

plavčíka nebo nájemce. Tento návštěvník zpravidla sedí na určené postranní lavici. 
f) Vstup do vody je povolen pouze na přímý pokyn učitele nebo plavčíka nebo nájemce. 
g) Po ukončení plavání odchází návštěvník, který plaval, do sprch, kde se svlékne, omyje a 

vyždímá plavky. Pak přechází do místnosti se sušákem a potom do šaten. 
h) V celém prostoru plaveckého bazénu se návštěvník chová tak, aby nerušil další návštěvníky 

a nenarušoval provoz bazénu. 
i) Návštěvník bazénu se řídí pokyny zaměstnanců školy. 
j) Cenné předměty, peníze apod. si návštěvník uloží a uzamkne do skříňky v šatně. Klíč od 

skříňky obdrží na vrátnici bazénu. 
k) Návštěvník, který má dlouhé vlasy, si je před vstupem do bazénu stáhne do culíku. 

 
4. V plaveckém bazénu je zejména zakázáno: 

a) jakýmkoliv způsobem poškozovat zařízení a vybavení bazénu a školy, 
b) vstupovat do technologických prostorů, 
c) pohybovat se v koupacím úboru mimo prostory plaveckého zařízení, 
d) kouření, 
e) odkládání osobních věcí mimo prostor šaten, 
f) běhat kolem bazénu, vrážet do návštěvníků nebo je vhazovat do vody, 
g) znečišťovat vodu a ostatní prostory např. odhazováním odpadků nebo pliváním, 
h) močit v bazénu, 
i) před vstupem do vody používat masti a krémy, 
j) přinášet k bazénu věci a předměty, které ohrožují bezpečnost ostatních návštěvníků, 
k) manipulovat s rozvody vody (s výjimkou sprchových ventilů a ventilů umyvadel) topení a 

elektřiny, 
l) vstupovat do bazénu se žvýkačkou, 
m) koupání v plavkách typu šortky. 

 
5. Do bazénu nemají přístup: 

a) osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, 
b) bacilonosiči, 
c) osoby zahmyzené, 
d) osoby, jejichž člen rodiny je postižen nakažlivou chorobou a není od rodiny izolován, 
e) osoby trpící epilepsií nebo obdobnou chorobou, 
f) osoby nečisté a v nečistém oděvu. 

 
6. Návštěvník, který bude porušovat tento vnitřní řád, bude vykázán z prostor plaveckého bazénu. 
 

Tento vnitřní řád plaveckého bazénu je účinný od 3. 1. 2012 a zároveň k tomuto dnu pozbývá 
účinnosti vnitřní řád plaveckého bazénu z 1. 9. 2004. 
 
Plzeň, 3. 1. 2012        
Mgr. Bc. Radek Dolenský, ředitel školy 



  

 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ,  ZÁPADNÍ 18 
příspěvková organizace 

 
 
Příloha č. 2 - Řád plaveckého výcviku žáků 

 
1. Učitel, který přivádí žáky na plavecký výcvik, zabezpečí v šatnách jejich převlečení do plavek a ve 

sprchách umytí celého těla mýdlem. 
2. Přivede žáky do bazénové haly, kde žáci nastoupí k zahájení výuky plavání. Učitele, který provádí 

výuku plavání, informuje o zdravotních problémech a omezeních žáků.  
3. Učitel plavání při nástupu žáků provede prezenci a prezenci zapíše. Od učitele, který žáky přivedl, 

převezme nad žáky, kteří se účastní výcviku, veškerou zodpovědnost, kterou měl až do úvodního 
nástupu doprovázející učitel. 

4. Učitel, který žáky přivede je po celou dobu výcviku žáků přítomen v bazénové hale, sleduje výcvik 
a zabezpečuje dozor nad žáky, kteří se výcviku nezúčastňují (zdravotní důvody), nebo odchází na 
WC. 

5. Učitel plavání překontroluje před zahájením výuky výstroj žáků, nepřipustí k výcviku žáky viditelně 
nemocné (kožní defekty) nebo jinak indisponované. 

6. Po celou dobu výcviku se nesmí od žáků vzdálit, mít je v každém okamžiku na očích. Výcvik musí 
být dětem přiměřený (fyzicky i psychicky). Zásadně nepoužívá vůči dětem žádné formy násilí nebo 
nátlaku. 

7. Po skončení výuky žáci opět nastoupí, učitel plavání provede opět jejich prezenci a předá je 
doprovázejícímu učiteli, který za žáky opět zodpovídá. 

8. Doprovázející učitel zabezpečí jejich umytí ve sprchách a převlečení v šatnách. 
9. Bez souhlasu a vědomí učitele 1. ZŠ nesmí být ve školním bazénu přítomny v době výcviku děti 

žádné další osoby. 
 
V Plzni dne 1. 9. 2004 
 
 
Mgr. Bc. Radek Dolenský 
ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 
příspěvková organizace 

 
 
Příloha č. 3 - Rozvrh hodin výuky plavání školní rok 2019/2020 

 
 
 

škola den č. 
hodiny 

1. pol. 2. pol. Příjezd 
aut. 

Odjezd 
aut. 

1. pol. 2. pol. 

22. ZŠ 
Na Dlouhých 49 

Pondělí 1 8,30 – 9,15 8,30 – 9,15 8,00 9,30 3. tř. 4. tř. 

22. ZŠ 
Na Dlouhých 49 

Pondělí 2 9,15 - 10,00 9,15 - 10,00 8,45 10,30 3. tř. 4. tř. 

22. ZŠ 
Na Dlouhých 49 

Pondělí 3 10,45 - 11,30 10,45 - 11,30 10,15 11,50 3. tř. 4. tř. 

22. ZŠ 
Na Dlouhých 49 

Středa 1  8,30 – 9,15 8,00 9,30  4. tř. 

 
 

 
 
 


