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se začátkem školního
roku 5e letos poii po-
vinná výuka Plavání
pío prvni stupeň zá-
kladni(h škol_ v kraii
ale iako součá§t těles-
né výchovy už hodně
škol plavání mělo- Mi-
nisterstvo pŤipíavilo
dotace na dopravu,
něktelé bazény se bojí
překTočeni kapacity.

ANETA BERÁNKOVÁ
zP&Av99Al9!É 89VNosTI

'tžnl 
Moíava - Pokud by si

ředit€l bazénu v Hustope_
čich na Břeclavsku Aleš
Proschek dělal čárky za
každého žáka základní školy

z prvnlho stuPně, kl€rý tam
v minulých letech plaval,
dostal by se přibližně na
či§lo 25o za den, To se te(l
možná zvýši, Školni plavánt
j€ nově povinnou součásti
Yýuky a žáci se musi zú-
častnit a]espoň čtyřiceti
plav€(kých hodin.'Minis
terstvo na jednu stranu ňká,
že musl všichni žáci plavat.
ale existuje i druhá strana
min.e My iako píovozova
t€lé Podléháme praVidlům,
kt€ré nám ukládá kraiská
hygienická správa, Kapac jty
bazénu nesmlme překíočit"'
upozomil Pro5chek.

Do Hustopeči j€zdi při
bližně padesát škol, mezi
nimi napřlklad i ze sucho
hrdel na Znojemsku, které
isou vzdáIené šede§ít kilo
metrŮ. 

'Dopravu isme ško
lám n€jdřiV zaiišťovali my,
Plat'la ji škola a rodiče, vy-

Povlnné plavání
. Povinné plavání pro dětl
prvního §tupně rákladních
škol plati od l.tošňlho
Lúí"
. Školy 3l mohou zážádát
o dotac6 ná dopravu.
. Dotác6 §6 určílodla
počlu n l.iých ldloú.lri,
ktéřé sé vynásobí poČtom
cest a páUšálně stáňov6-
nou cenou za Uletý kllo-

Cházelo to zhíubá iednatři,
cet korun na kilometr, Ted
si to už záiišťuil školy,"
uvedi Vedouci hustopečské
plavecké školy vladimíI
Klemeš, Ředit€lé si totiž
mohou zážádat na minis-
terstvu o Pří§pěvek na do,
pravu dětl od škol k plavec_
kým bazénúm.

Rodiče z Blížkovic na
znojemsku platili v minu
losti přibližně pět set koíun,

"jezdlm€ § žáky plavat do
znoima do bazénu už ně-
kollk l€t žádost o dotaci
budeme tepNe řešit. Plavat
začlnáme až v dubnu,' sdě
lila zástupkyně ředjte]e Zá
kladnl a Mateř§ké školy
Bllžkovice Hana Makovič
ková.

Do znojma jezdl pravi
delně i dalšl školy 2 regionu,

'Na Znojemsku plavalý
Všechny školy už dávno
př€d tim, n€ž s€ stalo pla
Vánl povlnným Ředitelé,
učitelé i rodiče tady majl
povědomí o tom, jak je p]a
vánl pro9ěšné," zminil
Bedřich Daber8ei z plavecké
školy Aquasěrt znoimo,

Plno maií i v krytém ba-
zénu v Rališkovicl(h na
Hodoninsku,,,od doby, co je

zavřený hodonln§ký krytý
bazén, což ie přes dva íoky,
je u ná§ stále plno. Výcvik
u ná§ zaišťuje Plavecká
škola z Hodonlna." řekla
llona Pavllková, 

'e 

odpo_
vědná vedouci bazénu
v Ratiškovici(h, který j€
v současné době největši
íunkční na Hodoninsku.

o dotaci §i žádají také
v základni škol€ v kostelcl.
,,Léta jezdíme na plavání do
Bz€nc€. ted začn€mé až od
tedna, Rodiče platili za jed-
noho žáka na dopravu asi
pět s€t korun, Nyni si (hce-
me zažádat o dotaci, výuku
plati škola," iníormoval
tamnl ř€ditel Dušan Kovář,

lako uíčitou úlevu rodin
nému rozPočtu to vnlmEjl
i někteři rodiče, 

'Určitě to J€
alespoň malá yýpomoc,"

Poznamenala napřiklad
Lenka Ántošová z Bř€clavi.


