
 
                    KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT-LETNÉ ŚPORTY 
                                          PLAVECKÝ KURZ  
                                             2. ROĆNÍK       
                                                      
 
 
Dátum konania :        26.9. 2016  - 30 .9. 2016  
                                
 Zúčastnené triedy :   1. skupina        II.A, II.B ,  II.C                               ................    študentov                                                  
                                      2. skupina       II.D, II.GG,GS,  II.EO ED             .................    študentov 
 
 
Miesto konania:         Mestská krytá plaváreň  ,ul. Vysokoškolákov Žilina 
                                          
                              
 
Vedúci kurzu:            Mgr. Eva Kotvasová  
 
Inštruktori:                Mgr. Ondrej Podolinský,  Mgr. František Volcer, Mgr.Dušan Kuric 
 
   
Pedagogický dozor -  PRESUN                     Pondelok :   ................................................................ 
 
                                                                          Utorok    :    ................................................................ 
                                            
                                                                          Streda :        ................................................................ 
 
                                           Śtvrtok   :    ................................................................ 
 
                                           Piatok     :     ..............................................................    
     
 
Určení vyučujúci zabezpečia pedagogický dozor pri presune študentov na plaváreň  ,/ odchod  zo 
školy o 10 :30h, následne privedú z plavárne študentov na vyučovanie . 
 
 
                                                                                                                                         
                                                                    
Cieľ: Zvládnuť základné plavecké štýly ,vytvárať záujem o plávanie z hľadiska zdravého  životného 
štýlu. Rozvíjať telesnú zdatnosť,pohybovú výkonnosť .Teoretické a praktické precvičovanie základov 
prvej pomoci.PP topiacemu sa.   
                                                                                                                                        
 
 Poučenie BOZ:         Uskutoční sa na hodinách  TEV od   19.9. do 23.9. 2016 
 
Finančné zabezpečenie: poplatok je  5  eur  na študenta – technické zabezpečenie kurzu 
 
OSLOBODENÍ  ŠTUDENTI Z TSV -  teoretickú časť absolvujú v plnom rozsahu,praktickú časť v rámci 
lekárského doporučenia. 
                                       
 
 
 
 



 
                                          
                                         ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
1.SKUPINA :   Pondelok  :        26.9. 2016            zraz  7. 50 h plaváreň 
 
     1.h   otvorenie praktického výcviku,význam , plán kurzu,rozdelenie študentov podľa plaveckej 
gramotnosti             
                             2.h  cvičenia na oboznámenie sa s vodným prostredím,nácvik splývania ,dýchacie cvičenia                                                                                              
                             3.h  hry vo vode ,vyhodnotenie výcvikového dńa,osobná hygiena         
    4.h  presun do školy  
                             vyučovanie podľa rozvrhu     
                                
  Utorok :                27.9.2016         zraz   7.50h  SPŠS 
 
 1h-3h vyučovanie podlľa rozvrhu 
 4.h  presun na plaváreň 
  5.h  nácvik splývania,hry vo vode,prípravné cvičenia štýl prsia 
   6.h  štýl prsia, pohyb paží ,nôh, súhra 
  7.h  štýl prsia –dýchanie do vody,hry,vyhodnotenie dńa,osobná hygiena 
  
 Streda :               28.9.2016          zraz    7.50h plaváreň 
                               
                               1.h hry vo vode,zdokonaľovanie štýl prsia,príprav. cvičenia štýl kraul 
 2.h štýl kraul, pohyb paží ,nôh, súhra,dýchanie-súhra 
    3.h praktická ukážka záchrany topiaceho sa,volné plávanie , vyhodnotenie dňa,hygiena  
      4.h presun do školy 
  vyučovanie podľa rozvrhu 
 
 
                             Štvrtok:              29.9.2016          zraz    7.50h  SPŠS 
                               
                              1.h-3h    vyučovanie podľa rozvrhu 
                              4.h         presun na plaváreň 
                              5.h          hry vo vode,zdokonaľovanie kraul prsia,nácvik štartového skoku 
                  6.h         štýl znak,pohyb paží,nôh, súhra 
 7.h         lovenie predmetov,plávanie pod vodou,hry na dýchanie, 
 vyhodnotenie dńa,hygiena 
 
       Piatok:             30.9.2016            zraz    7.50h plaváreň 
    
 1.h  hry vo vode, precvičovanie všetkých plaveckých štýlov 
 2.h  plavecké preteky,vyhodnotenie pretekov, 
 3.h  volné plávanie,uvolňovacie cvičenia vo vode,vyhodnotenie celého kurzu,hygiena 
 4.h  presun do školy 
       vyučovanie podľa rozvrhu   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
  
                     
 



2.SKUPINA:         Pondelok :   26.9.2016            zraz :  7.50h SPŠS 
 
 1h-3h vyučovanie podľa rozvrhu 
 4.h – presun  na plaváreň 
                                   5.h – otvorenie praktického výcviku,plán a význam kurzu,rozdelenie študentov podľa         
plaveckej gramotnosti 
 6.h-  cvičenia na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie ,dýchacie cvičenia 
 7.h- hry vo vode, vyhodnotenie výcvikového dňa,osobná hygiena 
                                                    
                                                                                  
  Utorok:       27.9.2016          zraz :   7.50h plaváreň 
 
 1.h  nácvik splývania vo vode,hry, prípravné cvičenia štýl prsia 
 2.h  štýl prsia,pohyb paží, nôh, súhra 
 3.h  štýl prsia-dýchanie,vyhodnotenie výcvikového dňa,hygiena  
 4.h  presun do školy 
    vyučovanie podľa rozvrhu 
 
 
 Streda:       28.9.2016            zraz:     7.50h SPŠS 
 
 1.h -3 h vyučovanie podľa rozvrhu 
 4.h  presun na plaváreň 
 5.h  hry vo vode,zdokonalovanie štýl prsia,prípravné cvičenia štýl kraul 
 6.h  štýl kraul,pohyb paží,nôh, súhra,dýchanie 
 7.h  praktická ukážka záchrany topiaceho sa,volné plávanie,vyhodnotenie dňa 
       hygiena 
 
 
 Štvrtok:   29.9.2016            zraz:  7.50h plaváreň 
 
 1.h hry vo vode,zdokonaľovanie štýl prsia,kraul,nácvik štartového skoku 
 2.h štýl znak,pohyb paží, nôh, súhra 
 3.h lovenie predmetov ,plávanie pod vodou,hry na dýchanie,vyhodnotenie dňa 
       hygiena 
 4.h presun do školy 
       vyučovanie podľa rozvrhu 
 
 
 Piatok:   30.9.2016              zraz:   7.50h  SPŠS 
 
 1.h- 3.h vyučovanie podľa rozvrhu 
 4.h  presun na plaváreň 
 5.h hry vo vode,precvičovanie všetkých plaveckých štýlov 
 6.h plavecké preteky,vyhodnotenie pretekov 
 7.h volné plávanie,uvoľňovacie cvičenia vo vode, 
        vyhodnotenie celého kurzu,hygiena 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Eva Kotvasová                                                            Schválil : Ing. Jozef Ďuriník 
 
       V Žiline 21.9. 2016 


