
PLAVECKÁ ŠKOLA -ODPOLEDNÍ KURZY 

INFORMACE PRO NAŠE KLIENTY – ÚČASTNÍKY ODPOLEDNÍCH KURZŮ 2021/22 
 
Dobrý den, vážení klienti. 
Zdravíme a nabízíme možnost přednostně se přihlásit na další školní rok. 
 

Budete pokračovat v novém školním roce? 
Nemusíte čekat na zápis v září. 
Níže uvádíme podmínky přihlášení: 
 
PŘIHLÁŠKY 

Od 7.6. obesíláme současné účastníky odpoledních kurzů přes 

 e-mail, kde jsme poslali elektronickou přihlášku. Přihlášky jsou ke 
stažení i zde na stránkách, nebo k vyzvednutí na recepci plaveckého 
bazénu. 

Nutné vyplnit si přihlášku, odeslat nebo odevzdat do 31.7. 2022 
vaše lektorky Vám rády poradí.  
Místo si pojistíte úhradou kurzovného do 15.8. na recepci. 
(po domluvě i možnost vystavit fakturu) 
 
Pokud chcete mít jistotu, nečekejte, kapacita volných míst je omezena. 
Připomínáme, že se nejedná o klub závodního plavání. 

►Cena celoročního odpoledního kurzu se bohužel navyšuje na 

3 800,- Kč. Platbu lze rozdělit na dvě pololetí. 

     Doklad o zaplacení doporučujeme uschovat. 

► Nikdo se Vám neozval? Napište dotaz na adresu plavecké školy 
e-mail: plavskola@smjh.cz 

 
 
Zápisy pro nové zájemce budou probíhat  v září. V nabídce 
budou pouze volná místa. 



Kontaktujte nás na recepci nebo na plavskola@smjh.cz 
 
 
 
 

 

Platnost volných vstupenek z minulého roku se prodlužuje  

do 31.8. 2022 – platí i na AQUAPARK. 

 

 

Plavat začneme v týdnu od 5.9. 2022 
 
 
 

Kontakty: 

 
e-mail: plavskola@smjh.cz 

web: www.bazen.jh.cz  (odkaz na PLAVECKOU ŠKOLU – 
ODPOLEDNÍ KURZY)  

mob: 724 133 223 
recepce: 384 321 236 (zanechat vzkaz) 

 

 

Níže připomínáme rozpis kurzů a doporučené úrovně. 
 

 

 

 



 

PŘIBLIŽNÝ ROZPIS KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 

PONDĚLÍ:    
 
15:00 – 15:45    A   A+ B C K  
15:50 – 16:35    A   A+ B C 
16:40 – 17:25    A   A+ B 

17:30 – 18:15    A+ B (věk 4-5) 

18:30 – 19:15    K – zdokonalovací kurz (10 let a víc) 

19:15 – 20:00    K – zdokonalovací kurz pro dospělé                                                                        
 
 

ÚTERÝ:       
 
15:00 – 15:45    A    A+  B  C 

15:50 – 16:35    A    A+  B  C 

16:40 – 17:25    A    A+  B  C 

 
STŘEDA:    
15:00 – 15:45    A   A+  B   C 
15:50 – 16:35    A   A+   B  C 

16:40 – 17:25    A   A+   B  C 

17:30 – 18:15    A   A+ 

 
ČTVRTEK:     
 
15:00 – 15:45    A   A+   B   C 
15:50 – 16:45    A  A+ 

 
 
 



 
ZVOLTE SI TEN SPRÁVNÝ KURZ - ROZDĚLENÍ 
DOPORUČENÍ PRO RODIČE PŘI VÝBĚRU 
 

A   začátečník, bojí se, nepotopí se, výuka probíhá pouze v dětských bazénech 
      Doporučený věk 3 – 4 roky. 
 
A+  určeno pro děti, které prošly batolecími kurzy, potápí se, 
        plavou pod vodou, jsou na bazén zvyklé. Doporučený věk 3-4 roky. 
       Výuky probíhá v dětských bazénech 
 
B   nebojí se potopit, nebojí se do velkého plaveckého bazénu,skočí do hloubky, 
     plave do 10 metrů. Doporučený věk 5 let a více. 
     Výuka probíhá v plaveckém bazénu. 
 
C  uplave min. 25m jedním stylem, potápí se, zvládne plavat dál od kraje  
(2. – 4.dráha) 
    Bez problému skočí do hluboké vody. 
    Výuka probíhá v plaveckém bazénu. Doporučený věk  od 7 let. 
 
S sportovní kroužek plavání s prvky synchronizovaného plavání,cvičení 
aqua-aerobiku, orientace pod vodou – letos bohužel neotvíráme 
 
K   zdokonalovací kurz plavání pro dobré plavce, kteří se potápí, plavou 
      min. 2 styly, uplavou hravě 200m, chtějí se zdokonalit v technice plav. stylů. 
      Doporučený věk 10+, vhodné i pro dospělé.  
 
INFORMACE:  
e-mail: plavskola@smjh.cz 
web: www.bazen.jh.cz  (odkaz na PLAVECKOU ŠKOLU – ODPOLEDNÍ KURZY)  
mob: 724 133 223 
recepce: 384 321 236 (zanechat vzkaz) 

 
 
 



 
 
 
 

 


