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E. SPRÁVANIE SA NA PLAVECKOM VÝCVIKU 

a) Ţiaci na exkurziách, výletoch, vychádzkach, kurzoch a pod. sú povinní 
dodrţiavať Školský poriadok. 

b) Ţiak je ďalej povinný: 

- dodrţiavať pokyny vedúceho akcie, inštruktorov, lekára (zdravotnej sestry) a 
prítomných pedagogických zamestnancov, 

- dodrţiavať program a náplň akcie, harmonogram zamestnaní schválený 
vedením školy, 

- nahlásiť akékoľvek zdravotné problémy bezodkladne vedúcemu akcie alebo 
lekárovi, 

- predchádzať úrazom a dodrţiavať verejný poriadok, 

- ohlásiť úraz, ak bol svedkom úrazu, podľa moţnosti poskytnúť prvú pomoc a 
byť prítomný pri spísaní záznamu o úraze, 

- nekonzumovať nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu, 

- dodrţiavať presnosť nástupov na zamestnania,  

- nenosiť so sebou cenné veci (šperky, elektroniku, väčší obnos peňazí ai), 

- zodpovedať sám za svoje osobné veci,  

- nahlásiť stratu vecí vedúcemu akcie, 

- dodrţiavať zákaz vstúpiť na súkromný majetok iných osôb a nepoškodzovať 
tento majetok, 

- presúvať sa po komunikáciách v organizovanom útvare len po vyznačených 
prechodoch pre chodcov a dodrţiavať pravidlá cestnej premávky, 

- pohybovať sa v prípade osobného voľna v exteriéroch v skupinách (min. 2-
členných) a oznámiť vedúcemu akcie miesto svojho pohybu, 

- predloţiť pedagogickému dozoru (PD), v prípade potreby vzdialiť sa od 
skupiny, písomný súhlas zákonného zástupcu, 

- nepoškodzovať meno SR a školy svojím správaním,  

- dodrţiavať denný reţim (budíček, čas podávania stravy, nástupy na výcvik, 
večierku a pod.), 

- zdrţiavať sa v čase osobného voľna len vo vymedzenom priestore podľa 
pokynov PD,  

- dodrţiavať prísny zákaz voziť sa individuálne na akomkoľvek dopravnom 
prostriedku, 

- kúpať sa v bazéne alebo pri mori len pod  dozorom inštruktora/ky,  

- dodrţiavať zákaz kúpania v noci, 

- dodrţiavať pri kúpaní v mori bezpečnú vzdialenosť od brehu, 

- dodrţiavať zákaz kúpať sa, člnkovať sa, plávať na nafukovačke za bóje, 

- dodrţiavať zákaz kúpať sa, člnkovať sa, plávať na nafukovačke mimo 
vyhradených pláţí, 

- rešpektovať výstraţnú signalizáciu ( čierna zástava – nepovolený vstup do 
mora), 

- dbať na bezpečnosť seba aj iných, ktorí sa kúpu v bazéne,  

- dodrţiavať zákaz skákať do vody a potápať sa,  

- člnkovať sa len v stojatých a stráţených vodných plochách, kde je to 
povolené, a to len so sprievodcom a so záchrannými pásmi (vestami) pre 
ţiakov, 
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- nekúpať sa na otvorených plochách a vopred nepreskúmaných vodných 
plochách, 

- neplavci sa môţu zdrţiavať pod dozorom výlučne v priestoroch pre nich 
určených, 

- vstupovať do vody pod dozorom jedného učiteľa najviac v skupine 10 ţiakov, 

-  nechodiť do vody s plným ţalúdkom, 

- osprchovať sa pred vstupom do vody, resp. postupne sa ochladiť, 

- nevstupovať do vody skokom, 

- plávať na väčšie vzdialenosti len v skupine, v ktorej sú dobrí plavci a 
inštruktor, 

- neplávať nikdy v blízkosti plavidiel, 

- riadiť sa pri vlnách pokynmi plavčíkov a PD, 

- nepodliehať panike v prípade postihnutia kŕčom alebo nevoľnosťou (k brehu 
sa dá doplávať v polohe znak s minimálnym pohybom rúk alebo nôh), 

- dodrţiavať poriadok na miestach vyhradených na kúpanie, 

- vykonávať fyziologické potreby v zariadeniach na to určených.  

V prípade porušenia predpisov môže byť účastník vylúčený z akcie bez nároku 
na vrátenie zaplatených výdavkov a v sprievode zákonného zástupcu poslaný 
na vlastné náklady domov . 
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