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ÚVODNÍ LIST PLAVÁNÍ BATOLAT A DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
NÁZEV KOUPALIŠTĚ:
ADRESA:

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN SKUTEČ

MAJITEL:

MĚSTO SKUTEČ
PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ

PROVOZOVATEL:

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ, s.r.o.
PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ
IČO: 260 13 771

Smetanova 946, 539 73 Skuteč

PRACOVNÍCÍ ODPOVĚDNÍ ZA PROVOZ:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ

Mgr. Tomáš Kopecký
Iveta Blahová

TELEFON

775 559 855
720 524 679

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO AREÁLU:
MĚSÍC : ZÁŘÍ – ČERVEN
PÁTEK

8.30

-

9.30

ZDROJ VODY PRO KOUPALIŠTĚ
VEŘEJNÝ VODOVOD

VLASTNÍ STUDNA

VODOTEČ

VYPRACOVAL:

BAZÉNY A WELLNESS s.r.o.
DATUM 12/2011
NAD ŠUTKOU 41, PRAHA 8 - 182 00
e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz

SCHVÁLIL:

DATUM

orgán ochrany veřejného zdraví – dle §6c odst. 1 písm.g a §100 a 103 odst. 1 Zák.
258/2000 Sb. ve znění zák. 151/2011 Sb.

Krytý plavecký bazén Skuteč

4

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
Záchranná služba
Policie
Mez. integrovaný záchranný systém

tel.
tel.
tel.
tel.

150
155
158
112

Krajská hygienická stanice

tel.

469 326 641

Podklady pro zpracování provozního řádu:
-

Zákon 258/2000 Sb. ve znění zák. 151/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Vyhl. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(platná od 10.srpna 2011).

Poznámka:
Provozní řád a veškeré následné změny a novely předloží provozovatel vždy
ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krytý plavecký bazén Skuteč

5

1. POPIS PROVOZU PLAVÁNÍ BATOLAT A DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Výuka plavání kojenců a batolat probíhá v plaveckém bazénu a jeho mělké části.
Teplota vody v bazénu v době výuky je 28°C, teplota vzduchu je 28 – 30°C.
Věková kategorie dětí je 1 – 6 let, počet dětí ve skupině je 8 – 10. Doba pobytu ve
vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dětí, u dětí do 3 let nesmí přesáhnout 30
minut, u dětí 4 – 6 let nesmí přesáhnout 45 minut. Výuka probíhá 1x týdně.
Prostory jsou od vchodu oddělené takto: vstupní chodba, aklimatizační místnost,
šatna pro rodiče s dětmi, WC, přebalovací místnost, sprchy.
V plaveckém bazénu je hloubka 1,2 – 1,7 m, v době konání kurzů je bazén
plováky oddělený v hloubce 1,3 m na výukovou plochu 8 x 6 m.

2. POPIS PROVOZU KURZŮ
2.1 Příprava bazénu a prostor na koupání batolat (1 – 3 roky)
1.
2.

3.
4.
5.

Před zahájením kurzu musí být bazén pro návštěvníky mimo provoz tak, aby
před každou výukovou hodinou byl min. jednou vyměněn celý objem bazénu –
3,5 hodiny.
Před každou výukovou hodinou jsou prostory, ve kterých se pohybují rodiče
s dětmi (šatny, aklimatizační místnost, vstupní hala), včetně ploch, které
přicházejí do kontaktu s dětmi, důkladně vyčištěny s použitím čistících
prostředků s dezinfekčním účinkem.
Před každou lekcí instruktorka ověřuje teplotu vody a vzduchu v hale a
naměřené hodnoty zapíše do provozního deníku a na tabuli u vstupu do
bazénové haly.
Před zahájením kurzu jsou ověřovány hodnoty volného chlóru a ostatních
ukazatelů dle vyhlášky, sledované hodnoty jsou zapisované do provozního
deníku – viz provozní řád KPB.
Nočníky jsou minimálně jednou denně čištěny a dezinfikovány před zahájením
kurzu (zajišťuje provozovatel kurzu). Během kurzu jsou v dostatečném počtu
rozmístěné v šatně, ve sprše a u bazénu. Po použití jsou vypláchnuty a po
skončení kurzu jsou vysušeny a uloženy.
2.2 Provoz kurzu koupání batolat (1 – 3 roky)

1. Hračky a pomůcky používané v bazénu při výuce musí být dobře omyvatelné,
nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich
nemohla dostat voda, s výjimkou otvorů, kterými voda volně protéká.
2. Při znečištění vody dítětem (hleny, zvratky, stolice) je provoz okamžitě přerušen
do odstranění závady. Bazén je nutné vypustit, mechanicky vyčistit a
vydezinfikovat a vypláchnout čistou vodou. Poté je možné jej znovu napustit.
3. V případě znečištění ploch biologickým materiálem je kontaminované místo
bezodkladně dezinfikováno vhodným prostředkem. Používané dezinfekční a
čistící prostředky jsou uvedené v provozním řádu krytého areálu.
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4. Používané pomůcky, hračky a podložky se vždy po skončení výuky důkladně
očistí, dezinfikují a opláchnou se pitnou vodou. Poté se osuší a uloží se na police
v ochlazovací místnosti sauny. Na bazén se pomůcky donášejí v plastovém
omyvatelném koši.
5. Po skončení výukové hodiny je bazén, okolí bazénu a používané prostory
vyčištěny a pečlivě opláchnuty čistou vodou. Úklid před započetím výuky a po
skončení provozní doby provádějí zaměstnanci areálu KPB.
6. Kurzy provozují kvalifikovaní instruktoři, jsou vedeny záznamy o jejich kvalifikaci
a školení, stejně tak jsou vedené záznamy o seznámení rodičů s provozním a
návštěvním řádem.
7. Při koupání kojenců a batolat v bazénu a jeho okolí není možný souběh dalších
činností.
2.3 Provoz kurzu pro předškolní děti (3 – 6 let)
1. Provoz kurzu pro předškolní děti probíhá ve standardních podmínkách provozu
plaveckého bazénu.
2. Používané pomůcky, hračky a podložky se vždy po skončení výuky důkladně
očistí, dezinfikují a opláchnou se pitnou vodou. Poté se osuší a uloží se na police
v ochlazovací místnosti sauny. Na bazén se pomůcky donášejí v plastovém
omyvatelném koši.
3. Kurzy provozují kvalifikovaní instruktoři, jsou vedeny záznamy o jejich kvalifikaci a
školení, stejně tak jsou vedené záznamy o seznámení rodičů s provozním a
návštěvním řádem.
2.4 Povinnosti návštěvníků kurzů
1. Zařazení dítěte do kurzu je možné jen na základě písemného souhlasu
ošetřujícího dětského lékaře a dokladu, že dítě netrpí přenosnou infekční
chorobou. Před zahájením kurzů musí rodič (doprovodná osoba) podepsat
prohlášení, že netrpí žádnými chorobami, které by mohly ohrozit kvalitu vody
v bazénu a následně i zdraví dětí, resp. přímo ohrozit ostatní účastníky kurzu.
2. Vyloučení dítěte, resp. doprovodu z lekce nebo kurzu:
- při přenosném a akutním onemocnění
- při kožním onemocnění, zejména plísňovém a kvasinkovém
- při nemocech dýchacího ústrojí nebo močových cest a průjmu
- při zahmyzení nebo výskytu střevních parazitů
- při alergických projevech na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu
- u doprovodu – při menstruaci a gynekologických potížích
- při zanedbané osobní hygieně
- ve stavu po požití alkoholu nebo drogy
- dtto jako u dětí
3. Každé dítě musí mít vlastní plavečky s přiléhavou gumou kolem pasu a nohou, ve
výjimečném případě mohou mít jednorázové plenkové kalhotky (určené pouze na
plavání).
4. Rodiče a děti předškolního věku musí mít klasické plavky (ne bermudy).
5. V šatně se rodiče a děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník
lekce po použití WC před vstupem do bazénu osprchuje a umyje mýdlem bez
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plavek. Každý účastník má vlastní osušku a hygienické potřeby pro sebe i své
dítě.
6. Před zahájením lekce se každé dítě preventivně posadí na nočník (děti 1 – 3
roky).
7. Rodiče ani děti nevstupují do vody bez vyzvání.

3. NÁVŠTĚVNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ BATOLAT A DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
(předává se rodičům s přihláškou do kurzu)
Děkujeme, že jste si pro plavání svých dětí vybrali právě náš kurz. Abychom Vám
mohli nabídnout kvalitní služby, je nutné respektovat a dodržovat následující zásady
a pravidla, která jsou uvedená v tomto návštěvním a organizačním řádu.
Návštěvní a organizační řád je nedílnou součástí Vaší přihlášky a svým podpisem se
zavazujete dodržovat tento řád a dbát pokynů instruktorek. Nedodržení zásad
návštěvního a organizačního řádu je důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti
náhrady.
Věci potřebné pro plavání
• Hygienické potřeby (osuška, plavky, mýdlo, atd.). Do prostoru bazénu se
nesmí nosit nepotřebné věci v objemných taškách.
• Pro děti jsou nutné plavky s přiléhavou gumičkou kolem pasu a nohou.
Plavky musí být čisté a vyprané. Lze použít i jednorázové plavky. Děti
předškolního věku musí mít klasické plavky.
• Pro rodiče jsou nutné klasické plavky (ne bermudy, šortky apod.). Plavky
musí být čisté a vyprané.
Obecné zásady
• Kurzu „plavání“ se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené na základě
vyplněné a podepsané přihlášky a po zaplacení kurzovného. Součástí
přihlášky je prohlášení o zdravotním stavu dítěte.
• Předmětem kurzu je hra a cvičení rodičů s dětmi ve vodě, při níž jsou
respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody a vzduchu, délka pobytu ve
vodě, čistota prostředí, momentální stav a nálada dítěte apod.) a také
samotná výuka plavání.
• „Plavání“ je určeno dětem ve věku od 1 roku do 6 let. Děti jsou rozděleny do
skupin podle věku a pokročilosti. Počet dětí ve skupině je 8 – 10.
• Lekce „plavání“ probíhají 1x týdně vždy v určenou hodinu (den a čas je
zapsaný na „plavence“).
• Prostory bazénu jsou děleny takto (postupně od vchodu): vstupní chodba,
aklimatizační místnost, šatna pro rodiče s dětmi, WC, přebalovací místnost,
sprcha a hala s bazénem
• Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče.
Vyloučení dítěte, resp. doprovodu z lekce nebo kurzu:
- při přenosném a akutním onemocnění
- při kožním onemocnění, zejména plísňovém a kvasinkovém
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při nemocech dýchacího ústrojí nebo močových cest a průjmu
při zahmyzení nebo výskytu střevních parazitů
při alergických projevech na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu
u doprovodu – při menstruaci a gynekologických potížích
- při zanedbané osobní hygieně
- ve stavu po požití alkoholu nebo drogy
- dtto jako u dětí
• Pokud by rodič, doprovod či dítě vykazoval před lekcí zjevné známky
nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci bez náhrady.
• Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci
kurzů, manipulací s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a
bezpečnostních opatřeních.
• Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala
doporučeným limitům dle věku dětí a seznámí s nimi rodiče.
• Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem
přesáhnout 30 min. u dětí do tří let a 45 min. u dětí od 4 do 6 let.
• Rodiče odpovídají za své děti a jsou povinni dbát pokynů instruktorky.
-

Organizační zásady
• Po vstupu do prostor krytého bazénu odkládejte kočárky na vyhrazené místo –
vstupní hala. Prosíme o řádné rovnání kočárků vedle sebe, aby nedošlo
k zablokování vchodu do ostatních prostor bazénu. Všechny věci z kočárku si
noste sebou do šatny, kde je můžete zamknout do skříňky.
• U okénka před šatnami si vyzvedněte od plavčíka na zálohu klíč od šatní
skříňky. Záloha je vratná při odevzdání klíčů od skříňky při odchodu z bazénu.
• Po vstupu do aklimatizační místnosti si před lavičkou sundejte obuv, vložte do
igelitového sáčku, který je v koši před šatnami a vezměte je sebou do šaten,
kde obuv uložíte do šatní skříňky.
• V šatně se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník
lekce před vstupem do bazénu a po použití WC řádně osprchuje bez plavek
a důkladně se umyje mýdlem. Mějte k dispozici vlastní osušku a hygienické
potřeby (mýdlo, šampon, …) pro sebe i své dítě. Před započetím lekce se dítě
preventivně posadí na nočník.
• Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit a dlouhé vlasy vyčesat a
sepnout, popř. použít koupací čepici.
• Po provedení očisty přecházejí rodiče s dětmi do haly s bazénem, kde vyčkají
příchodu instruktorky. Rodiče ani děti nevstupují do vody bez vyzvání.
Následuje vlastní lekce.
• Po skončení lekce je nutné je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit
proti prochladnutí, zejména v oblasti lebeční a bederní.
• Osušení rodičů a dětí po skončení lekce je zapotřebí provést v prostorách
sprch.
• Před odchodem domů je nutná aklimatizace dětí po dobu přibližně 20 minut ,
kterou je možné strávit v prostorách před šatnami bazénu.
• Nenechávejte své děti bez dozoru, za chování dětí a jejich bezpečnost
zodpovídají rodiče.
• V případě poničení jakéhokoliv vybavení bazénu či vybavení provozovatele
plavání, jsou rodiče povinni uhradit škodu v celém rozsahu.
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Doprovod, který jde s Vámi na bazén, je povinen převléknout se do čistého
oděvu (tričko, krátké kalhoty) a použít gumovou obuv vhodnou k bazénu, vždy
řádně čistou. V případě nepoužití obuvi je nutné si před vstupem na bazén
umýt chodidla mýdlem.
Udržujte pořádek v celém prostoru bazénu.
Nešlapejte na pěnové matrace v šatnách, které jsou určené na položení
malých dětí.
V prostorách sprch i bazénu je přísný zákaz běhání – nebezpečí úrazu.
V celém objektu bazénu kromě aklimatizační místnosti je zákaz používání
předmětů ze skla.
V prostorách šaten, sprch a bazénu je zákaz jídla.
Focení a natáčení je možné pouze pro soukromé účely.
Při jakémkoliv dotazu, či problému se obraťte na instruktorky, které Vám rády
a ochotně pomohou.

Storno podmínky a čerpání náhradních lekcí
• V ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí + 2 náhradní lekce.
• V případě ukončení kurzu před druhou lekcí máte nárok na vrácení 90%
z ceny kurzovného. V případě ukončení kurzu po 2. lekci a déle již nemáte
nárok na vrácení kurzovného. Kurzovné se nevrací.
• Náhradní lekci si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu. Náhradní lekce
se nepřevádějí. Náhrada za náhradu se neposkytuje.
• V případě zrušení lekce provozovatelem bazénu nebo provozovatelem plavání
Vám bude poskytnuta náhradní hodina nad rámec 2 náhradních hodin v ceně.

