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V Ý U K A  P L A V Á N Í

Plavecká škola Třebíč fungovala do roku 2011 jako samo-
statný subjekt registrovaný v Rejstříku škol a školských 

zařízení Kraje Vysočina. Zakladatelem Plavecké školy 
v Třebíči byl Mgr. Jan Puš, dlouholetý prezident Asociace 
plaveckých škol. Administrativa byla řízena Školským zá-
konem 561/2004 Sb. Zaměstnanci tehdejší Plavecké školy 

Hájek byli pedagogickými pracovníky, s čímž byla spojena 
nutnost pedagogického vzdělání.

V roce 2011 Kraj Vysočina odmítl Plaveckou školu Hájek evidovat 
v Rejstříku škol a školských zařízení Kraje Vysočina. Tehdejší ředi-
tel plavecké školy Mgr. Jan Puš zahájil jednání na městském úřadě 
v Třebíči se zástupci Odboru školství a kultury. Předmětem byla 
žádost o evidenci školy pod Odborem školství a kultury města 
Třebíč. Jednání byla pro plaveckou školu neúspěšná.

V té době již provozovalo areál bazénu sdružení Laguna (Ya-
shica, s. r. o. a TTS, s. r. o.).V roce 2011 Plavecká škola Hájek zanikla 
a v měsíci červnu téhož roku vznikla Plavecká škola Laguna Tře-
bíč, s. r. o. (středisko sdružení Laguna).

Do roku 2011plavecká škola nabízela:
• předplaveckou výuku dětí z MŠ a ZŠ, které neabsolvovaly zá-

kladní plaveckou výuku;
• základní plaveckou výuku žáků dvou po sobě následujících 

ročníků podle ŠVP ZŠ;
• zdokonalovací plaveckou výuku žáků, kteří absolvovali zá-

kladní plaveckou výuku.

Uvedené služby byly realizovány v rámci výuky tělesné výchovy 
v základních školách a jako doplňková činnost pro děti mateř-

ských škol. Veškerá činnost probíhala v dopoledních hodinách od 
pondělí do pátku.

NOVÉ MOŽNOSTI

Na podzim roku 2011 tehdejší ředitel odešel do zaslouženého 
důchodu a do funkce manažerky plavecké školy byla na základě 
předloženého návrhu koncepce vývoje plaveckých aktivit na ob-
dobí 2011—2016 vybrána Ing. Radka Bártová.

V roce 2013 proběhly v areálu Aquaparku Laguna rozsáhlá 
rekonstrukce šaten a dostavba zábavní části s atrakcemi. Moder-
nizace areálu, v jejímž rámci vznikla nová vodní plocha, výrazně 
pomohla nárůstu počtu absolventů kurzů, neboť vzhledem 
k otevírací době aquaparku může plavecká škola tuto vodní plo-
chu využívat pro výuku.

Ve školním roce se vystřídají čtyři cykly. Každé škole se snaží-
me vyhovět se zařazením do rozvrhu podle jejích požadavků.

K výuce povinné (u nás 3. a 4. třída) i zdokonalovací (5. třída) 
zpravidla školy přijíždějí desetkrát s tím, že žáci vždy plavou dva-
krát 45 minut. K předplavecké výuce příjíždějí děti MŠ a žáci 1. a 2. 
tříd ZŠ také desetkrát, ale plavou pouze 45 minut.

V jednom období jsme si pohrávali s myšlenkou, že by všechny 
skupiny plavaly pouze 45 minut a přijely by na plavání dvacetkrát. 
Vzhledem ke vzdálenosti některých škol od našeho areálu (až 
50 km), by se však školám a potažmo i rodičům takový způsob 
výuky značně prodražil.

Na posledním plavání jsou absolventi odměněni mokrým 
vysvědčením, na kterém mají napsané své plavecké výkony. Do-
provázejícímu pedagogickému dohledu je předán záznamový list 
s výsledky celé skupiny.

Laguna v Třebíči
Plavecká škola 
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V Ý U K A  P L A V Á N Í

ODPOLEDNÍ A VÍKENDOVÉ PLAVECKÉ AKTIVITY

Od roku 2011 došlo v plavecké škole k významnému rozvoji pla-
veckých aktivit. S rozvojem počtu nabízených aktivit je spojen 
i nárůst počtu dětí zařazených do plavecké výuky v dopoledních 
hodinách, počet dětí a mládeže zařazených v odpoledním výuko-
vém a kondičním plavání, nárůst počtu klientů Stacionářů a žáků 
se speciálními potřebami, výkonnostních plavců i závodníků na 
domácích závodech Laguna Cup. Rozšiřující se nabídka nových 
aktivit se dostává do podvědomí veřejnosti, a tak jsme rádi, že 
se nám daří zájemce uspokojovat prostřednictvím vyškolených 
a kvalitních instruktorů.

Plavání v rámci odpoledních hodin, večerů a víkendů
• Výukové a kondiční plavání pro děti ve věku 5-15 let
• Plavecké kurzy pro dospělé neplavce
• Plavecké kurzy pro dospělé plavce: kondiční / zdokonalovací
• Soukromé plavecké lekce
• Plavání pro klienty Stacionářů
• Plavání pro děti ZŠ (dříve praktických a speciálních)
• Aquafitness
• Cvičení ve vodě pro seniory
• Kurz totálního plavání — Total Immersion
• Výkonnostní plavání pro děti a mládež ve věku 9 až 15 let
• Organizace plaveckých závodů Laguna Cup a moravské části 

Poháru ČR
• Krajské Mistrovství žactva, dorostu a dospělých (dvoudenní 

plavecké bienále)
• Letní příměstské tábory pro děti ve věku 5 až 12 let, 4 týdny 

o letních prázdninách
• Saunování dětí

POČTY ABSOLVENTŮ PLAVECKÉ VÝUKY

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Mateřské školy 1282 1372 1487 1540 1474 1474 1249

Zá
kl

ad
ní

 šk
ol

y

1. třída 365 342 425 540 489 577 519

2. třída 361 370 459 465 575 500 573

3. třída 866 941 880 1033 979 1042 1033

4. třída 938 966 944 891 1038 1040 1086

5. třída 92 79 76 75 64 70 130

Celkem 3904 4070 4271 4544 4619 4703 4661

Aktuálně ve školním roce ve výukové a kondiční přípravce plavalo 
313 dětí ve věku 5—18 let. Výkonnostních (závodních) plavců ve 
věku 9—15 let evidujeme 28; jsou rozděleni do výkonnostních 
tréninkových skupin podle věku a plaveckých dovedností.

Kromě toho naše služby pravidelně či nepravidelně využívá 80 
účastníků ostatních aktivit.

Veškeré činnosti plavecké školy jsou zajišťovány manažerkou 
a týmem instruktorů a trenérů. Instruktoři absolvovali akredi-
tovaný kurz nutný k výkonu jejich činnosti. Trenérský tým, který 
svou práci odvádí především v odpoledních a večerních hodinách, 
tvoří převážně bývalí závodní plavci.

PROSTORY

Výuka a veškeré aktivity probíhají v osmidráhovém pětadvace-
timetrovém bazénu s hloubkou od 1,2 metru do 1,8 metru. Pro 
mladší děti a neplavce využíváme desetimetrový výukový bazén 
s hloubkou od 0,65 do 0,75 metru. Protože v dopoledních hodi-
nách je celý areál vyhrazen pouze plavecké škole, můžeme pro 
zpestření výuky využít všechny prostory aquaparku.

Plavecká škola Třebíč je řádným členem České unie školního 
plavání (ČUŠP) a odběratelem časopisu Bazén & Sauna.

Kontakt
Plavecká škola Laguna, Mládežnická 1096, 674 01 Třebíč
Telefon: 724 255 842 • E-mail: bartova@bazenlaguna.cz
www.plaveckaskolatrebic.cz • www.plaveckyoddiltrebic.cz


