ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K PLAVECKÉ VÝUCE
ve školním roce 2022/2023
Škola: .......................................................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................
Zastoupená: ..............................................................................................................................
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: ...............................................................................................
Plavecká škola Neonka, zastoupená ředitelem Ing. Bc. Karlem Dvořákem, uskuteční výuku plavání pro:
TŘÍDA
(MŠ, 1. tř., 2. tř., 3. tř.,
4. tř., 5. tř., 6. tř., 7. tř.,
8. tř., 9. tř., apod.)

POČET LEKCÍ
(vyberte)

POČET DĚTÍ
45 min. *

60 min. *

75 min. *

90 min. *

* - nehodící se škrtněte
*) Ceník

45 min.

60 min.

75 min.

90 min.

MŠ

65,- Kč

85,- Kč

110,- Kč

130,- Kč

1. - 5. třída

70,- Kč

90,- Kč

115,- Kč

135,- Kč

6. - 9. třída + SŠ

75,- Kč

100,- Kč

125,- Kč

150,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději
do 31. 5. 2022
poštou: Sportovní zařízení Prachatice,p.o.,
U Stadionu 261, 383 01 Prachatice
e-mailem: psneonka@seznam.cz
Kontaktní osoba: Soňa Rubešová,
tel. 602 183 113.

V jednom školním roce proběhnou opět 4 turnusy. Délka jednoho turnusu je 10 týdnů.
Požadavky školy **
Období (turnus)

Den

Hodina

- v ceně kurzovného je zahrnuta návštěva whirlpoolu
- v případě většího zájmu škol bude bazén zpřístupněn i v pondělních dopoledních hodinách
________________________
**) napište více možných variant (více možných dní, delší možné časové rozpětí výuky, aj.); uveďte, pokud jste
závislí na linkový autobusový či vlakový spoj

Jelikož při zařazování do rozvrhu plavecké výuky není možné respektovat všechny požadavky základních
a mateřských škol, omlouváme se, pokud nesplníme Vaše přání.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v novém školním roce.
S pozdravem a přáním hezkého dne
V Prachaticích dne 28. 1. 2022

Ing. Bc. Karel Dvořák
ředitel

Několik základních informací k plaveckému výcviku
Článek 5
Práva a povinnosti provozovatele
5.1 Provést výuku kvalifikovanými cvičiteli, kteří budou jednat s dětmi přiměřeně jejich věku.
5.2 Zajistit pro výuku nezbytné pomůcky.
5.3 Každou výcvikovou hodinu pořizovat prezenci dětí do docházkových listů jednotlivých výcvikových
skupin.
5.4 Zajistit veškeré provozní podmínky, hygienické podmínky a bezpečnostní opatření nutná pro
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při výuce a v přímé souvislosti s ní.
5.5 Dodržovat Pokyny pro organizaci plaveckého výcviku.
Článek 6
Povinnosti školy, pokyny k organizaci plaveckého výcviku
6.1 Nejméně 14 dní před zahájením plavecké výuky nahlásit provozovateli počet žáků, kteří se výuky
zúčastní.
6.2 Nejpozději při první hodině plavecké výuky předat provozovateli jmenný seznam žáků jednotlivých
tříd (docházkový list) potvrzený uživatelem.
6.3 Uživatel je povinen hradit úhradu za výuku plavání dle níže ustanovení této smlouvy.
6.4 Uživatel zajistí, aby pedagogický doprovod žáků byl seznámen s Pokyny pro organizaci plaveckého
výcviku a s Bezpečností a hygienickými zásadami pro žáky.
6.5 Dodržovat Pokyny pro organizaci plavání (příloha č. 2). Nerespektování těchto pokynů může vést
k odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu kurzovného.
Článek 7
Úhrada
7.1 Úhrada plaveckého výcviku bude provedena v plné výši a to na začátku kurzu. Uživateli bude, na
základě docházkových listů, vystavena zálohová faktura.
7.2 Po skončení kurzu výuky plavání obdrží uživatel konečné vyúčtování na daňovém dokladu (faktura).
V případě, kdy uživatel požaduje rozdělení vyúčtování na mzdové a provozní náklady, zaznamená tuto
skutečnost na docházkový list. V ostatních případech bude provedeno vyúčtování v celé částce.
7.3 Vzhledem k výše uvedeným změnám v úhradě plaveckého výcviku požaduje provozovatel
provádění veškerých úhrad bankovním převodem.
7.4 Ceník za výuku plavání je součástí přílohy č.1 Rozpisu plaveckého výcviku.
7.5 Ve dnech školního volna výuka neprobíhá, tudíž tyto dny nejsou zahrnuty v celkovém počtu lekcí a
kurzovné se za ně nehradí. Pokud bude mít uživatel zájem o náhradní termín za dny školního volna, lze
jej domluvit s vedoucí cvičitelkou, avšak nejpozději při první hodině výuky.
7.6 Kurzovné se bude vracet pouze v případě nejméně třech po sobě jdoucích absencí a to na základě
vystaveného lékařského potvrzení, které uživatel doručí provozovateli neprodleně, nejpozději však při
poslední hodině výuky plavání. V ostatních případech se kurzovné vracet nebude.

