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Charakteristika školského zařízení 
 
Název školy:             Plavecká škola Uherské Hradiště 

 
Střediska:                            1. Uherské Hradiště 
                                           2. Uherský Brod 

         3. Luhačovice 
          4. Holešov 

 
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 
5. Bazén Sportrelax Holešov 
 

 
Jméno ředitele:      Jan Duda 
 
Zástupce statutárního orgánu:    Mgr. Vladěna Martincová 
Zástupce ředitele střediska Uherské Hradiště:  Bc. Gabriela Lužáková 
Zástupce ředitele střediska Uherský Brod:   Mgr. Miroslava Prná 
Zástupce ředitele střediska Luhačovice:  Mgr. Vladěna Martincová 
Zástupce ředitele střediska Holešov:   Michaela Provazníková 
Metodik pro hlavní činnost:    Kristýna Habáňová 
Metodik pro doplňkovou činnost:    Mgr. Simona Knotková 
Vedoucí kroužků střediska Uherský Brod:   Bc. Veronika Svitáková 
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.  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.  

Předplavecká výuka se týká těch ročníků, které ještě neabsolvovaly základní plaveckou výuku a 
obsah předplavecké výuky připravuje žáky na očekávané výstupy základní plavecké výuky.  

 

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.  

 

 

Plavecká výuka  ZŠ 
Školní rok 
2019/2020 

Počty žáků                 

1. třída 570 

2. třída 1762 

3. třída 1485 

4. třída 562 

5. třída 280 

Celkem 1.stupeň  4659 

 2. stupeň 62 
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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.  

  

                       
 

Doplňková činnost  
Školní rok 
2019/2020 

Počty účastníků               

Předplavecká výuka MŠ 1196 

Kroužky plavání 971 

Výuka středních škol 69 

Výuka dospělých 23 

Vanové plavání  36 

Celkem   

 

 

 

 

 

Údaje o zaměstnancích školského zařízení: 
 

 
Učitelé plavání 

 

 Školní rok 2019/2020 

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 19 16,6 

Externí pracovníci 17 3,45 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní rok 2019 / 2020 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 1 0,8 

Externí pracovníci 1 dohoda 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

Ve školním roce 2019/2020 docházelo ke vzdělávání pedagogických pracovníků 
především prostřednictvím metodických školení,  které byly vedeny jednak formou teoretických 
rozborů nových prvků výuky plavání, tak i praktickou ukázkou a zkouškou ve vodním prostředí.  
Cílem těchto školení, které probíhaly napříč jednotlivými středisky plavecké školy bylo přinést 
učitelům plavání nové poznatky, rozšíření prvků výuky plavání a přinést do výuky zábavné a pro 
žáky lehce uchopitelné metodické kroky, které je budou při výuce plavání posouvat kupředu.  
 
V době uzavření provozu Plavecké školy Uherské Hradiště vzhledem k epidemiologickým 
opatřením vlády tato školení probíhala formou webináře a vytváření metodického zásobníku  ve 
fyzické i elektronické podobě především pro stavávající učitele plavání, ale i pro budoucí nové 
kolegy. Výuka plavání je velmi specifický obor, na něhož zatím není žádný studijní obor a tak je 
na vedení plavecké školy, aby zabezpečila erudovaný, zkušenostmi podložený manuál pro 
budoucí učitele plavání, ale také jako praktický materiál pro ty stávající.  
 
 
 

Odchody a příchody zaměstnanců: 
 

- k 31. 7. 2019 skončil ve funkci ředitele Mgr. Ladislav Botek 

- k 1.8. 2019 jmenován do funkce ředitele Jan Duda 

- k 31.1. 2020 ukončila pracovní poměr Mgr. Miroslava Prná 

- k 1.9. 2019 nastoupila do pracovního poměru Mgr. Lubica Lahutová 

- k 1.2.2020 nastoupila do pracovního poměru Bc. Gabriela Lužáková 

- k 1.2. 2020 nastoupila do pracovního poměru Kristýna Habáňová 

 

Závody a soutěže:  
 
Ve školním roce 2019 – 2020 byly plánovány následující závody a soutěže. Vzhledem 
k epidemiologickým opatřením a uzavřením bazénů a provozu Plavecké školy Uherské Hradiště 
se závody nekonaly. 
 
Obecně jsou závody přizpůsobeny věkovým kategoriím a cílem je si vyzkoušet soutěžní 
atmosféru ve vodním prostředí se zaměřením na to, co se během docházky na výuku plavání děti 
a žáci naučili.  
 
Plánované soutěže na jednotlivých střediscích: 
 
 

- Regionální přebor v plavání žáků 1. stupně ZŠ regionu Uhersko-brodska 

- Regionální přebor v plavání žáků 1. stupně ZŠ regionu Luhačovska  

- Regionální přebor v plavání žáků 1. stupně ZŠ regionu Holešovska 

- Putování Žabky Žofky – plavecká soutěž dětí mateřských škol Uhersko-brodska 

- Luhačovský Plaváček – plavecká soutěž dětí mateřských škol Luhačovska 
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Závěr výroční zprávy 
 

 
Ve školním roce 2019-2020 došlo ke změně ředitele Plavecké školy Uherské Hradiště. Cílem 
nového vedení bylo pokračovat v činnosti a udržet vysokou profesionalitu při výuce plavání díky 
zkušeným pedagogům a přinést do výuky plavání nové metodické prvky a motivační přístup do 
vyučovacích procesů výuky plavání. 
 
Výuka byla organizačně rozdělena na 4 střediska,která mají své zástupce ředitele, pracujeme v 5 
zařízeních a na Smlouvu o provedení služeb pro SZMK Kroměříž zabezpečujeme  výuku plavání 
žáků základních škol, dětí mateřských škol a kroužků plavání.  
 
Plavecká škola Uherské Hradiště zabezpečovala nadále výuku pro střední školu Gymnázium 
Uherské Hradiště a Střední školu Leteckou Kunovice.   
 
V doplňkové činnosti jsme rozšířili nabídku našich aktivit na středisku v Holešově, výukou dětí 
od 3 let, pro snahu efektivně využít prostory bazénu a podpořit tak i hlavní činnost na tomto 
středisku další doplňkovou činností. 
 
Kromě toho, že poskytujeme předplaveckou výuku dětem mateřských škol, provádíme  plavání 
kojenců a batolat, kroužky výuky plavání pro děti od 6 měsíců do 18. let, neboť vznikla poptávka 
po plavání i pro děti nad 15 let, v neposlední řadě vedeme také základní a zdokonalovací kurzy 
pro dospělé plavce i neplavce.  
 
Dalším cílem bylo udržet službu vanového plavání, neboť vzniká další konkurence, která tuto 
aktivitu nabízí. Za tímto účelem došlo k prodloužení smlouvy o nebytových prostorech 
v Uherském Brodě v Nemocnici s poliklinikou, kde tuto aktivitu nabízíme. 
 
Jsme aktivními členy organizace – Česká unie školního plavání – která pořádá informačně 
vzdělávací semináře, kde vystupujeme jednak v roli pořadatelů, ale také lektorů. 
 
V lednu 2020 proběhla na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci setkání 
plaveckých škol, které jsou pod hlavičkou České unie školního plavání a Plavecká škola Uherské 
Hradiště aktivně prezentovala model výuky plavání prvního plaveckého způsobu prsa pro 
všechny zúčastněné. 
 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením a nařízením vlády byla činnost Plavecké školy Uherské 
Hradiště přerušena od 13. března 2020 zákazem osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a 
školských zařízení a uzavřením bazénů. Toto opatření platilo až do konce školního roku 2019-
2020 a velmi negativně se promítlo do ekonomiky organizace, neboť veškerá činnost včetně 
doplňkové byla na dlouhou dobu pozastavena. Většina mateřských škol ani nenastoupila na 
výuku plavání, do kroužků plavání klienti nastoupili jen na měsíc a větší část neodplavaných lekcí 
byla přesunuta na další školní rok. Plavecká škola Uherské Hradiště byla v tomto těžkém období 
podpořena dotací z rozpočtu zřizovatele, tedy Zlínským krajem. 
 

 

 
Datum zpracování zprávy:      20. 8. 2020 
 
Datum projednání na poradě zaměstnanců:   24. 8. 2020 
 
Podpis ředitele a razítko školy:     Jan Duda 


