
Informace k plavání na školní rok k 2022/2023 

Vážení rodiče, 

Ve školním roce 2022/2023 budou žáci v souladu s RVP ZV a ŠVP mít povinnou výuku plavání, která se 
uskuteční v plaveckém bazénu při Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, p.o. Vzhledem k tomu, že 
v době pandemie COVIDu plavat žáci nemohli, je třeba lekce plavání doplavat a rozložit je na období 
1. stupně dle kapacitních možností bazénu. 

Rozpis plavání ve školním roce 2022/2023 

třída období den vyučovací hod. 1 hod 

2. A 1. a 2.pololetí 
 

úterý 2.hod. 40x 

2. B 1. a 2.pololetí 
 

úterý 3.hod. 40x 

2. C 1. a 2.pololetí 
 

středa 4.hod. 40x 

4. A 12x1,5hod odplavou 
prosinec,leden,únor,březen 

čtvrtek 12:45-14:15 12x 

4. B 12x1,5hod odplavou 
březen,duben,květen,červen 

čtvrtek 12:45-14:15 12x 

5. B 2x1,5hod. odplavou v září 
2022 

čtvrtek 12:45-14:15 2x 

5. C 10x1,5 hod. odplavou v září, 
říjnu,listopad,prosinec2022 

čtvrtek 12:45-14:15 10x 

4. A 12x1,5hod odplavou 
prosinec,leden,únor,březen 

čtvrtek 12:45-14:15 12x 

 

Rozpis plavání ve školním roce 2023/2024 

třída období 

3. A 14x1,5hod odplavou  
ve školním roce 2023/2024 

3. B 14x1,5hod odplavou  
ve školním roce 2023/2024 

3. C 14x1,5hod odplavou  
ve školním roce 2023/2024 

4. C 12x1,5hod odplavou  
ve školním roce 2023/2024 

 

Škola hradí z finančních prostředků školy za každého žáka samotnou výuku plavání, pronájem bazénu. 
Na dopravu na plavání byly v minulosti vypisovány dotace MŠMT. Dotační program na dopravu na 
plavání již MŠMT nevypisuje.  

Vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot, cena za dopravu stále stoupá a žádný dopravce ji 
100% negarantuje. Z oslovených dopravců jsme vybrali nejlevnějšího. 

Jsou pouze dvě možnosti, kterými lze zajistit dopravu žáků na plavání. A to buď svozový autobus, 
nebo MHD. Doprava MHD je samozřejmě méně komfortní zejména za nepříznivého počasí, více 
časově náročná na přesun ze školy na plavání a zpět do školy. Na každou cestu musí mít žák 2 
jízdenky na MHD, případně předplacenou časovou jízdenku – náklady na dopravu hradí rodič. 



Zasílám rozpis, o jakou částku na pololetí se bude jednat, dle počtu uskutečněných cest na plavecké 
lekce. Do kalkulace nejsou započítány vedlejší prázdniny a státní svátky v průběhu školního roku.  

Výše příspěvku z KRPŠ na dopravu bude projednána v září 2022 a zveřejněna v rozpočtu KRPŠ na 
školní rok 2022/2023 na stránkách školy. 

A) svozový autobus (počet lekcí je předpokládaný, může být ovlivněn nepředvídanými okolnostmi – 
např. epidemiologická situace, technický stav bazénu aj.); cena za dopravu muže být ovlivněna 
aktuálními cenami pohonných hmot na trhu 

B) v případě MHD zatím cena za jízdného jedna cesta 12,-;  tam a zpět 24,- (jízdné může také od 
09/2022 zdražit) 

třída 
počet lekcí  
1. pololetí 

cena / žák 
svoz 

počet lekcí  
2. pololetí 

cena / žák 
svoz 

cena / žák 
MHD 1. pol. 

cena / žák 
MHD 2. pol. 

2.A 20 1600 20 1600 480 480 

2.B 20 1600 20 1600 480 480 

2.C 20 1600 20 1600 480 480 

5.B 2 150 0 0 48 0 

5.C 10 800 0 0 240 0 

4.A 7 650 5 450 168 120 

4.B 0 0 12 960 0 288 

 

Vzhledem k tomu, že svozový autobus je nutné objednat ještě v průběhu června, žádám Vás o zvolení 
možnosti dopravy. Pokud bude částka pro většinu rodičů za dopravu příliš vysoká a nebudou moci ji 
uhradit, budou děti dojíždět na plavání autobusem MHD, abychom náklady na dopravu snížili na 
minimum.  

Děkuji všem za pochopení  

V Liberci 6.6.2022                Mgr. Štěpánka Vozková, ředitelka školy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka: odevzdat třídní paní učitelce do 17.06.2022  
(návratka se týká tříd, které budou plavat ve školním roce 2022/2023. Třídy, které budou plavat ve 
školním roce 2023/2024 obdrží informace v následujícím školním roce dle aktuálních cen a návratku 
nevyplňují). 

Jméno žáka:________________________________________________________________________ 

Třída ve školním roce 2022/2023: ______________________________________________________ 

Jméno zákonného zástupce: ___________________________________________________________ 

Byl/a jsem seznámena s podmínkami dopravy na plavání školním roce 2022/2023, beru je na vědomí.  

Volím dopravu: (zakroužkujte vybranou variantu) 

A) SVOZ 

B) MHD 

V případě volby varianty A) svoz uhradím náklady vzniklé na dopravu dle pokynů.  

 

V Liberci dne: ……………………………………… 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………. 
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