
Kurzy zdokonalovacího plavání pro žáky 1. – 9. tříd – všeobecné 

pokyny: 

1. V řádném termínu je třeba se přihlásit on-line na webu Plavecké školy Jihlava s. r. o. 

www.psji.cz v sekci – odpolední kurzy – zdokonalovací plavecký výcvik 1. – 9. tříd. Zde si 

můžete stáhnout informační letáky s pokyny ke  kurzům a přihlásit se na Vámi vybraný den 

(buď pondělí nebo středa -  nebo pondělí a středa). Po úspěšném vyplnění elektronického 

formuláře přihlášky a jeho odeslání Vám přijde na Vámi uvedenou e-mailovou adresu  zpět 

potvrzovací e-mail, že jste byli registrováni. Žádný jiný další e-mail Vám již do začátku kurzu 

nepřijde a nikdo Vás již nebude žádným způsobem až do začátku kurzu kontaktovat.  Pokud 

bude kurz ve Vámi vybraný den již naplněn (65 míst v každém dni) není možné se již v tento 

den do kurzu přihlásit a bude se Vám objevovat hlášení „registrace uzavřena“. 

2. Jedinou podmínkou k přijetí je přeplavat 25 m bazén na délku jakýmkoliv způsobem. Kurz 

trvá celé příslušné pololetí (s výjimkou svátků a prázdnin). 

3.  Oba kurzy (pondělí i středa) probíhají na bazénu SMJ Jihlava, Rošického 6, Jihlava ve 

velkém (25m) výukovém bazénu. Skupina obsahuje maximálně 65 dětí, které budou 

rozděleny do družstev dle výkonnosti po 6 – 13 žácích. Každé družstvo vede zkušený cvičitel 

– trenér plavání s patřičným odborným vzděláním k této činnosti. Nezasahujte proto prosím 

jakýmkoliv způsobem do toho, do kterého družstva bude Vaše dítě zařazeno a jakým 

způsobem plavecký výcvik probíhá. Plave se na všech 6 drahách. 

4. Kurzovné se platí hned na první hodině. Na první hodinu přijdete asi o 20 minut dříve než 

je uveden začátek hodiny, jakmile vejdete do haly bazénu, dáte se vpravo do pánské šatny, 

kde na Vás bude čekat ekonom plavecké školy. Zde si dítě zaregistrujeme, vyplněním 

písemné přihlášky a jejím podepsáním potvrdíte,  že je Vaše dítě zdravé a schopné 

absolvovat kolektivní plavecký výcvik a že ho bude doprovázet osoba starší 18 let. Následně 

zaplatíte plnou cenu kurzu. Členové Jihlavského plaveckého klubu AXIS mají na kurz 

poskytnutou slevu 500,- Kč.  Po zaplacení obdržíte permanentku. Tento kurz probíhá celé 

pololetí, vyjma státních svátků a prázdnin.  Všechny podrobnosti k tomuto kurzu najdete na 

webových stránkách Plavecké školy Jihlava s. r. o. www.psji.cz v sekci – odpolední kurzy – 

zdokonalovací plavání žáků 1. – 9. tříd. 

5. Chlapci se převlékají v pánské společné šatně (vpravo), děvčata potom ve společné šatně 

dámské (vlevo). Šatny budou otevřeny 10 minut před zahájením hodiny. Zde se dítě 

převlékne a odchází na bazén, osprchuje se a jde si sednout na bazén na sedačky. Pro menší 

či bázlivější děti chodí ke společným šatnám vždy jeden ze cvičitelů, aby je odvedl na bazén. 

Po hodině výcviku zase dítě přijde zpět do společné šatny, převlékne se a odchází domů. 

6. Na výkony Vašich ratolestí je možno se dívat buď z galerie vedle bufetu (je zde však dost  

teplo) a nebo o patro výš z restaurace, kde si můžete dát něco k občerstvení. 



7. Kurzovné vracíme pouze v případě, že Vaše dítě bude chybět více jak přes polovinu kurzu a 

nebude hodnoceno. K tomu, aby Vám bylo kurzovné vráceno potřebujeme: vrátit 

permanentku + donést buď potvrzení od lékaře či čestné prohlášení, že již dále nebudete 

pokračovat. Vrácení je možné pouze do 10 dne po skončení kurzu. Pokud by dítě 

z jakéhokoliv důvodu nezvládlo již první hodinu hned po zaplacení, tak Vám vrátíme celou 

Vámi zaplacenou částku zpět ihned. 

8. Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení (příjmový pokladní doklad) o platbě pro příspěvky 

od zdravotních pojišťoven. Doklady se po vyžádání posílají poštou na adresu Vámi uvedenou 

při zaplacení kurzu. Pokud si vyžádáte tento doklad, nemáte již nárok na vrácení kurzovného. 

Pokud bude na kurz poskytnuta sleva 500,- Kč (členové JPK Axis) nemáte nárok na vrácení 

kurzovného. 

9. Nařízením provozovatele bazénu – SMJ Jihlava – je nařízeno mít na sobě plavky. Do 

bazénu nebude vpuštěn žádný plavec, který na sobě mít koupací šortky či jiné oblečení. 

Informace Vám poskytnou na pokladně bazénu – tel. 567304148 

10. Pokud byste měli jakýkoliv jiný dotaz neváhejte volat na číslo 605529810 – Martin Háj a 

tam na svůj dotaz obdržíte zajisté vyčerpávající odpověď. 

Věříme, že tyto pokyny přispějí k lepší komunikaci s Vámi a zkvalitní celý proces výuky. 

 

Plavecká škola Jihlava s. r. o. 

 

 


