INFORMACE K PLAVECKÉMU VÝCVIKU šk. rok 2018/2019
Vážení rodiče,
s potěšením vám sdělujeme, že naše škola byla úspěšná při podání
žádosti o finanční podporu na dopravu na plavecký výcvik žáků. Získali jsme částku
ve výši 25.080,- Kč. Tato částka je vyšší, než v minulém školním roce a zcela
pokryje celkové náklady na dopravu žáků na PV a AQC .
Plavání je jeden z nejzdravějších sportů, který posiluje oběhovou a svalovou
soustavu, zlepšuje koordinaci a přispívá ke správnému držení těla. Proto i v letošním
roce věnujeme výuce plavání vašich dětí velkou pozornost.
Plavecké středisko Zéva HK vám předkládá kalkulaci cen kurzovného ve školním
roce 2018/2019. (viz. druhá strana)
Ţáci 2., 3. a 4. ročníku ZŠ mají 10 lekcí výuky plavání v rámci povinné tělesné
výchovy p l n ě hrazené z prostředků školy (ONIV), tzn., že rodiče výuku plavání
NEPLATÍ.
Rodiče ţáků 1. a 5. ročníku hradí 10 lekcí tzv. nadstandardní plavecké výuky.
Cena jedné lekce plavecké výuky činí 70,- Kč, tj. 700,- Kč celkem.
Dopravu vlastním autobusem, s možností vystoupení dětí po obvyklé trase, budeme
hradit ze získané dotace od MŠMT.
Poznámka: Po ukončení plaveckého výcviku nabízí PŠ v navazující 11. hodině
návštěvu AQUACENTRA. Tato lekce v AQC v ceně 115,- Kč/60 min.není zahrnuta
do nákladů na plaveckou výuku a bude fakturována samostatně na konci PV.

REKAPITULACE:
1) Ţáci 2., 3. a 4. ročníku mají výuku plavání zcela ZDARMA, resp. plně
hrazenou z prostředků školy (ONIV).
2)

Rodiče ţáků 1. a 5. ročníku hradí za 10 lekcí plaveckého výcviku 700,- Kč.

3)

Uvedené částky je možné hradit průběžně od 14. 11. 2017 do 6. 12. 2018.

4)

Plavecký výcvik začíná v pondělí dne 10. 12. 2018 a potrvá do 18. 3. 2019.

Odjezd: Ţáci přijdou do třídy jako obvykle, od školy odjedeme v 11.00 hod.
Ve dnech PV nebude ŠJ vydávat obědy. Kdo se PV nezúčastní ze zdravotních nebo
jiných důvodů, odejde ze školy v 10.45 hod..
Po ukončení plavecké lekce pojede autobus zpět z Hradce Králové po obvyklé trase
přes Barchov, Barchůvek, Bydţovskou Lhotku a Měník, s moţností vystoupení
dětí v těchto obcích.
Vaše poţadavky na vystupování dětí v jednotlivých obcích upřesníte později.
Po celou dobu konání PV bude upraven rozvrh hodin tak, aby byla zachována kvalita
výuky a počet vyučovacích hodin. Provoz ŠD bude do 15.30 hod.
PaedDr. Hynek Hradecký v.r.
ředitel školy
V Měníku dne 12. 11. 2018

