B e mgžnost { nap íklaď Ta t ídmíf,h[izn* } by by o prs pěšnéznámit
vybranyn,li nf*rlmasemi i rodi*g žáku, F ihlá*gat ctt k plavgcké vyilse ;
váženírodiče,
pred kurzem plavání vašeho dítěte v našich kurzech vám chceme poskytnout několik informací, Kurzy
organizďp Plavecká škola Med za, která pťrsobíod roku 1990 na bazénech v Kladně a ve Slaném,
Vl uku provádí rádně proškolenéučitelky plavání s mnohalet mi zkušenostmi a stál m dovzděláváním,
t

seb*u

Děti potrebují plavky
materiálu, ruóník, m dlo a koupací čepici, vše rádně
podepsané. Velmi nevhodné pro plaveckou v uku jsou plážovéplavky (tren rky). Čepici
jménem (pro snadnějšíkomunikaci učitele
doporučujeme podepsat nad čelem
plavání s dětmi). Kromě hygienickl ch d vodrj a ochrany vlasťr pťrsobízejména pryžovéa
silkonové čepice trochu jako neoprén a poskytují dětem tepelnii komfoň. Hlavou odchází
procentuelně velké množství tepla a pokud mají děti hlavu v teple, je jim i celkově tepleji.
hJavíc z stávají vlasy sušší,caž urychluje hromadné vysoušení vlasťr,

by měic byt vybíránc ohíed*ru: n rychlé oblékánía svlékáníNEJUÉPE : volné
j GLJ z*jrnéne
tričke a r:tikin5r cb|ékecí pr,*s hlevu ft#bc na funkčnízip.
punčocháče,košile a svetry s mnoha knoflíčky, p ílištěsné šaty apod.
Doporučujeme nosit i v tepíejšíchměsících po plavání alespoň tzv, kšiltovky, v chladnějších
by měly mít všechny dětiteplé čepice p es uši, v zimě pak i šály a rukavice,

Z bezpeónostních dťlvodrj se nemohou děti s ozdobami na těle učastnit plavecké v uky v jimkou mohou b t malé náušnice těsně priléhajícík ušnímulalťrčku.Cenné věci, větší

náušnice, retízky, provázky, prstlinky ap.doporučujeme v den plavecké v5iuky nechat doma !!!
Rovněž máme raději, pokud si děti neberou obutí na bazén. Jednak často ešímejejich
nedostatečnévydesinfikování a také jejich častéztráty. Dlažba na bazénu není tak kluzká,
aby bylo potreba mít nějaké speciální boty, navíc děti hned po úvodnímnástupu chodí bosy.
Boty, které by si děti nechávaly u jednotliv ch bazénr3, by mohly bl t príčinouurazu. Sprchy a
šatny jsou pravidelně desinfikovány (i postrikem proti baradavicím) a doby s drevěnlimi rošty,
ve kte ch se držela infekce jsou již dávno pryč, Jsem p esvědčena, že v současnédobě chytí
lidé plíseň spíšez nedostatečného osušení(zejména meziprstí) nebo ze zpocení a zapa ení
nohou v neprodyšnych, nevhodny?ch ponožkách či botách,
Ohledně plaveckyich bn lí byla zaslána škole p íloha "Desatero proč doporučujeme
nepoužívatplavecké br, le na vliuce plavání". Podle rámcového vzdělávacího programu
MSMT mají děti zvládnout základy plavecklich dovedností a prvky sebezáchrany. Snášet
vodu v očích,umět je otevrít pod vodou bez plaveck ch bni lí a zorientovat se p i razmazaném
vidění je základním prvkem všech t í p edpoklad . Dlouhé v konnostní plavání kraulem u
těchto dětí nepredpokládáme, proto doporučujeme plavecké bnj,le na školnív uku nebrat.
Pokud sije děti p inesou, striktně je nezakazujeme, nicméně p i nácviku a prokazování této
v še uvedené dovednosti je používatnemohou. Z bezpečnostních dtivodťr je nernohou
používatani pri některyich kontaktních hrách - nap . vodní pólo, rybičky-rybári atp,
Doporučujeme predevšíms mladšímidětmi natrénovat, jak se správně osušit : dbát na
osušenívlásk , zad, vytrení oušek a meziprstí na nohou. S ohledem na zpravidla vyšší
fyzickou náročnost než jsou v současnosti mnohé děti zvyklé je vhodné nechat je na den
plavecké vliuky i následující noc
!

Apelujeme na rodiče, aby děti otužovali. Voda v bazénu je sice teplá 27"C, nicméně pro
choulostivější děti to mťržeblit nepríjemná teplota, Takové dítě potom nezaujme sebelépe
pripravená hodina, protože vnímá predevšímsv j neuspokojiv tělesn pocit,
Pro srovnání, koupat ve vaně či sprše by se děti měly ve vodě maximálně 31"C teplé,
místnosti bytu by měly mít teplotu cca 2CI'C, Doporučená publikace : MUDr, Alena Štaifová,
,,Otužovánídětí",Avicenum 1989 nebo na internetov ch stránkách napr.:
ez-ohledu-na-vek
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