
Smlouva
o provádění plavecké výuky

Plavecká škola Radlice
Lochman a spol., spol. s r.o.,
Choteč 50, 252 26
IČO:00472948  
zastoupená Jaroslavem Lochmanem, jednatelem

a

Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963
Mohylová 1963
Praha 5 – Stodůlky, 15500
IČO:  61385611
zastoupená Mgr. Martinou Štychovou, ředitelkou

uzavírají

smlouvu o provádění výuky plavání

I.Předmět smlouvy

Provádění plavecké výuky žáků výše jmenované školy.

II. Termín plnění

Výuka bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2017/18, od 5. 9. do 1. 2. 2018 vždy 
v úterý od 8,30 – 11,30 s výjimkou školních prázdnin. 

III. Místo plnění

Výuka bude prováděna v areálu plaveckého stadionu SK Motorlet Praha.

IV. Úhrada

Škola  uhradí  za  každého účastníka  kurzu  částku  70,-  Kč za  jednu objednanou vyučovací 
hodinu, která trvá 45 minut. Faktura bude vystavena po třetí vyučovací hodině.

V. Povinnosti PŠ

Provádět výuku kvalifikovanými cvičiteli, kteří budou jednat s žáky přiměřeně jejich věku. 
Zajistit  pro  výuku  nezbytné  pomůcky.  Provádět  výuku  v  souladu  s výukovými  plány 
jednotlivých  výcvikových  skupin.  V úvodní  hodině  plaveckého  výcviku  poučit  žáky  o 
bezpečnosti v areálu plaveckého stadionu a rozdělit do výcvikových skupin podle zjištěných 



plaveckých  dovedností  (skupina  neplavců  max.  10  žáků,  ostatní  max.  15  žáků).  Každou 
hodinu zaznamenávat prezenci žáků do docházkových listů jednotlivých výcvikových skupin. 
Zodpovídat  za  zdraví  a  životy  žáků  v průběhu  výukové  jednotky  od  zahajovacího  do 
závěrečného nástupu dětí.

Způsob předávání žáků mezi učiteli ZŠ a cvičiteli PŠ (a naopak) je následující:
1) Před výcvikem přivede učitel ZŠ svou skupinu ze sprch do prostoru bazénu. Žáci vyčkají 
vsedě u oken bazénu za startovním blokem u dráhy číslo 6 s vyučujícím příchodu cvičitelů 
PŠ. Poté cvičitel vyhlásí nástup, spočítá žáky, převezme je a až do skončení výukové jednotky 
za ně zodpovídá. 
2)  V průběhu  výuky kontroluje  cvičitel  plavání  nepřetržitě  počet  žáků  ve  své  výcvikové 
skupině a nesmí se od ní vzdálit. 
3)  Po  skončení  plaveckého  výcviku  vyhlásí  cvičitelé  PŠ  nástup  dětí  po  družstvech  a 
zkontrolují počty žáků. Poté předají všechny žáky učitelům ZŠ, kteří je odvedou do sprch. Po 
plavání je zajištěna možnost použití sauny na zahřátí dětí.

VI. Povinnosti ZŠ

Zajistit  pro jednotlivé třídy kvalifikovaný doprovod, dozor po dobu pobytu na plaveckém 
stadionu, včetně přítomnosti při výcviku. Provádět záznam přítomnosti dětí do docházkových 
listů jednotlivých tříd. Pojistit účastníky výcviku proti úrazu.
Před začátkem kurzu nahlásit seznam žáků, kteří se budou výuky účastnit. Na základě tohoto 
seznamu bude vystavena faktura.

VII. Všeobecná ustanovení

Účastníci výcviku jsou povinni dodržovat provozní řád plaveckého stadionu a provozní řád 
plavecké  školy,  které  jsou  přílohou  této  smlouvy  a  řídit  se  pokyny  službu  konajících 
zaměstnanců.
PŠ  je  oprávněna  v případě  havárie  či  jiného  závažného  důvodu  odstávky bazénu  odvolat 
plavecký výcvik. V takovém případě bude odvolání provedeno bezodkladně a PŠ poskytne 
škole po dohodě náhradní termín.
Součástí smlouvy je příloha s rozpisem jednotlivých lekcí. 
Smlouva je sepsána v souladu s Metodickým pokynem č.j.37 014/2005 ze dne 22. prosince 
2005 a může být změněna nebo doplněna pouze písemnou formou – dohodou obou smluvních 
stran. Byla vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ke smluvnímu jednání jsou zplnomocněni:

Za PŠ: Jaroslav Lochman

Za ZŠ: Mgr. Martina Štychová

V Praze dne 26.6.2017

Plavecká škola Základní škola


