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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

O ČINNOSTI 

 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 

 
 
 

 
 
 

 

Vypracoval:    Jan Duda, ředitel školy 
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Charakteristika školského zařízení 
 
Název školy:             Plavecká škola Uherské Hradiště 

 
Střediska:                            1. Uherské Hradiště 
                                           2. Uherský Brod 

         3. Luhačovice 
           

 
Pracoviště : 

1. Aquapark Uherské Hradiště 
2. Školní bazén ZŠ Uherské Hradiště Za Alejí 1072 p.o. 
3. Bazén CPA Delfín, Uherský Brod 
4. Městská plovárna Luhačovice 
 

 
Jméno ředitele:      Jan Duda 
 
Zástupce statutárního orgánu:    Mgr. Vladěna Martincová 
Zástupce ředitele střediska Uherské Hradiště:  Bc. Gabriela Lužáková 
Zástupce ředitele střediska Uherský Brod:   Bc. Nikola Prná 
Zástupce ředitele střediska Luhačovice:  Mgr. Vladěna Martincová 
Metodik pro hlavní činnost:    Kristýna Habáňová 
Metodik pro doplňkovou činnost:    Mgr. Simona Knotková 
Vedoucí kroužků střediska Uherský Brod:   Lenka Hrňová 
Vedoucí kroužků střediska Uherské Hradiště:  Lenka Hrňová 
Účetní a pověřenec GDPR:    Ludmila Kadlčíková 
 
 
Kontakty na organizaci: 
 
Mobilní telefon ředitele školy:    731 555 001 
E-mail ředitele školy:     reditel@plaveckaskolauh.cz      
Mobilní telefon zástupce statutárního orgánu:         731 555 004   
Webové stránky:     www.plaveckaskolauh.cz 
Mobilní telefon účetní:      734 523 176 
 
 
Důležitá data ke vzniku organizace: 
 
Datum zřízení Plavecké školy UH :     1. 5. 1993 
Datum zařazení do sítě škol :     24. 5. 1996 
Poslední aktualizace v síti :     11. 8. 2016 
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Činnosti školského zařízení:  
 

Plavecká škola Uherské Hradiště je účelové školské zařízení, které zabezpečuje ve své 
hlavní činnosti výuku plavání žáků základních škol. Nad rámec povinností plynoucích ze 
zřizovací listiny provádí v rámci povolené doplňkové činnosti od svého zřizovatele poskytování 
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání rodičů s dětmi, dětí a dospělých. Plavecká 
škola Uherské Hradiště poskytuje vanové plavání, plavání rodičů s dětmi, kroužky výuky plavání 
pro děti od 6 měsíců do 18 let, předplaveckou výuku dětí mateřských škol, výuku plavání žáků 
praktických a speciálních škol, výuku plavání v rámci tělesné výchovy středním školám, základní a 
zdokonalovací kurzy výuky plavání pro dospělou populaci. Na základě Smlouvy o poskytování 
služby několik let spolupracuje se SZMK Kroměříž, kde provádíme předplaveckou výuku, 
základní i zdokonalovací výuku plavání. K 30.6. 2020 došlo k ukončení činnosti výuky plavání na 
bazeńu Sportrelax Holešov.  Po právní stránce je Plavecká škola Uherské Hradiště příspěvkovou 
organizací Zlínského kraje.  

 
 

Hlavní činnost školského zařízení: 

 
Plavecká škola Uherské Hradiště poskytuje v rámci hlavní činnosti školám základní 

plaveckou výuku vycházející z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ve 
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je plavání zakotveno ve vzdělávacím oboru tělesná výchova a 
Plavecká škola Uherské Hradiště naplňuje obsah výuky plavání podle očekávaných výstupů, 
kterými jsou adaptace na vodní prostředí, dodržování hygieny plavání, zvládnutí základních 
plaveckých dovedností s ohledem na individuální předpoklady jedince, zvládnutí techniky 
vybraného plaveckého způsobu taktéž s ohledem na individuální předpoklady jedince a 
seznámení s prvky sebezáchrany a bezpečnosti. Plavecká škola Uherské Hradiště vyučuje v rámci 
základní plavecké výuky plavecký způsob prsa. Pro naplnění rámcového vzdělávacího programu 
navrhujeme ředitelům základních škol model výuky plavání ve dvou po sobě jdoucích ročnících 
v počtu 40 hodin, zpravidla ve 2. a 3. ročníku.  

 

Základním školám také poskytujeme výuku plavání mimo základní plaveckou výuku.  Tento 
model výuky je nazýván předplaveckou a zdokonalovací výukou.  

 

Zdokonalovací výuka pak navazuje na základní plaveckou výuku a obsah výuky je zaměřen na 
další plavecké způsoby, jejich zdokonalování a rozvoj fyzické kondice a vhodných sportovně-
pohybových návyků spojených s vodním prostředím. Zdokonalovací výuka je poskytována 
žákům 1. i 2. stupně základní školy.  

 

 

Doplňková činnost školského zařízení: 

 
Plavecká škola Uherské Hradiště poskytuje nad rámec své povinnosti doplňkovou činnost 

v oblasti poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Dominantou doplňkové činnosti jsou 
kroužky výuky plavání pro děti od 6 měsíců do 18 let poskytované na všech střediscích plavecké 
školy. Vysoké procento doplňkové činnosti představuje také předplavecká výuka plavání pro děti 
mateřských škol, poskytována také na všech střediscích. Komplexní nabídku služeb spojenou 
s výukou plavání a adaptací na vodní prostředí uzavírá vanové plavání kojenců a výuka plavání 
středních škol, včetně poskytování kurzů pro dospělé neplavce.  
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Údaje o zaměstnancích školského zařízení: 
 

 
Učitelé plavání 

 

 Školní rok 2020/2021 

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 16 14,8 

Externí pracovníci 6 1,6 

 

 

Ostatní zaměstnanci: účetní pro hlavní a doplňkovou činnost, mzdová účetní, IT 
specialista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

Ve školním roce 2020/2021 absolvoval ředitel organizace kvalifikační studium pro 
ředitele škol a školských zařízení.  
 
 

Odchody a příchody zaměstnanců: 
 
K 1.9. 2020 nastoupila do pracovního poměru Kristýna Remešová 

 
 

Závěr výroční zprávy 
 

 
Výuka plavání v hlavní i doplňkové činnosti ve školním roce 2020/2021 začala po 1. vlně 
epidemie Covid-19 2. září 2020 podle platných rozvrhů výuky plavání žáků základních škol, 
mateřských škol a dětí v kroužcích plavání. Činnost školy byla přerušena na základě vládních 
opatření od 9. října 2020 a ve školním roce 2020/2021 činnost Plavecké školy Uherské Hradiště 
nebyla obnovena. Plavecká škola Uherské Hradiště učinila příslušná organizačně-ekonomická 
opatření na základě doporučení zřizovatele a byla v tomto období podpořena dotací z rozpočtu 
zřizovatele a čerpala z dotačního programu Antivirus prostřednictvím Úřadu práce.  
 

 
Datum zpracování zprávy:      1. 10. 2021 
 
Datum projednání na poradě zaměstnanců:   18. 10. 2021 
 
Podpis ředitele a razítko školy:     Jan Duda 

 Školní rok 2020/ 2021 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 1 0,8 

Externí pracovníci 2 dohoda 


