
Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, 

Tel: 544 224 360, www.zstelnice.cz, e-mail: skola@zstelnice.cz, IČO: 75 02 26 21 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Přihláška k výuce plavání od 9. 9. 2019 do 10. 2. 2020 
 

Žák/žákyně jménem: …………………………………………………………, navštěvující ……… třídu ZŠ Telnice, 

se zúčastní výuky plavání organizované ZŠ Telnice a TJ Cézavan Blučina. 

Datum: ………………………………………              Podpis zákonného zástupce: ………………………………… 

 

Neúčast dítěte na celé plavecké výuce je možná pouze ze zdravotních důvodů, což potvrdí jeho ošetřující lékař. 

 

______________ Odstřihněte. Přihlášku a prohlášení zákonných zástupců vraťte do 6. 9. 2019 třídní učitelce. _______________ 

 
Informace o plavecké výuce (září 2019 - únor 2020) 

 

Výuka plavání bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 8.45 hodin v plaveckém bazénu TJ Cézavan Blučina pod vedením 

kvalifikovaných cvičitelů. 

Sraz žáků v 7.15 hod. v budově ZŠ, poté odjezd autobusem do Blučiny. Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu hodin.  

S sebou: plavky, ručník, plaveckou čepici – vše podepsané. 

Cena: Vzhledem ke skutečnosti, že plavání je součástí školního vzdělávacího programu, hradí výuku plavání  

a další náklady s ní spojené škola. Doprava žáků je hrazena z rozvojového programu MŠMT na podporu výuky plavání. 

Podepsané „Prohlášení zákonných zástupců“ odevzdají žáci v pátek 6. 9. 2019. 

 

…………………………………………………………………………………………………...................... 
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