Základní škola Milady Petřkové VELKÝ TÝNEC
Vážení rodiče,
žáci 3. - 4. tř. v rámci výuky tělesné výchovy budou mít v 1. pololetí šk. roku 2018/19
základní plavecký výcvik. Výuku zajišťuje Plavecká škola Olomouc na krytém bazénu
v Olomouci, svými instruktory. Dohled při dopravě, v šatnách, na tribuně zajišťuje
pedagogický pracovník ZŠ. Plavání bude probíhat každý pátek od 11.15 do 12.00 hod.
Doprava tam (odjezd ze ZŠ je v 10.35 hod.) i zpět je zajištěna objednaným autobusem. Řádné
ukončení denní výuky by mělo proběhnout od 12.45 hod. ve Velkém Týnci. Pokud se Vaše
dítě nebude moci výuky ze zdravotních důvodů zúčastnit, je třeba ho písemně omluvit. Dle
Vašeho uvážení může jít domů, nebo jet s námi na bazén a sledovat výuku z tribuny.
Do hodiny plavání v igelitové tašce budou mít děti: plavky (nesmí být bermudy, u dívek se
doporučují jednodílné), ručník a dle možnosti se doporučují plavecké brýle a plavecká
čepice. Školní aktovky zůstávají v uzamčené šatně ZŠ. Začínáme 14. 9. 2018.
Doprava + vlastní výuka základního plaveckého výcviku je hrazena ze státního rozpočtu.
Mgr. Zdeněk Jančo, učitel Tv
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