
Provozní řád
 plavání kojenců, batolat, dětí předškolního a školního věku.

AQUA SPORT club Hranice

Provozovatel zařízení : Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

    753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63

Česká republika 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 419.
Akciová společnost byla založena podle §172 z.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku 

Pořadatel kurzů:   AQUA club – Hranice
  Galašova 1742
   Hranice 753 01
   IČO:02300206

Provozní doba: Pondělí  10:00 – 12:00    16:00 – 18:00 – sanatorium Moravan, lázně Teplice n/B
   Středa:   -          16:00 -  18:00 – sanatorium Janáček, lázně Teplice n/B

Pro pobyt v krytém bazénu obecně platí schválený provozní řád bazénu. Tento provozní řád jej 
upřesňuje a doplňuje s ohlede na potřeby kojenců a batolat a dětí předškolního věku.
Při sestavování tohoto provozního řádu bylo dbáno platných norem: především vyhlášky č. 
135/2004 – přílohy 6 zákon č. 2258/2000sb.

Účastníci jsou povinní se tímto řádem řídit.

I.PŘEDMĚT

AQUA club – Hranice organizuje kurzy „plavání“ kojenců a batolat a dětí předškolního věku od 1 
roku do7 let a dále pak pokračují kurzy plavání dětí do 15 let.

Učelem kurzu je:

– podpora dozrávání a zdokonalování hybných dovedností psychomotorického vývoje
– zlepšení rovnovážných reakcí
– příznivé ovlivňování  odchylek svalového napětí
– umožnění aktivnějšího pohybu dítěte (v prostředí, jež dítě nadlehčuje), které vede k zlepšení

psychomotorického vývoje a má kladný vliv i na jiné systémy organismu (zažívacích), 
otužování dítěte.

– zpestření denního režimu dítěte
– vyuka rodičů správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péče o dítě
– prohlubování citového vztahu dítěte – rodič.

Předmětem kurzů není výuka plavání v pravém slova smyslu, ale vyuka abecedy potápění formou 
hry pod odborým dohledem školeného instruktora.



II. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Kurz organizuje podle schválení metodiky, odborně garantuje a za jejich průběh zodpovídá 
AQUA club – Hranice
Kurzy vede instruktor, který vlastní doklad o absolvvání rekvalifikačního kurzu pro 
instruktory „plavání“ kojenců a batolat u ministerstvem akreditovaného pracoviště ve 
spolupráci s prověřenými asistenty.
Před zahájením kurzu „plavání“ absolvují rodiče či doprovodné osoby úvodní seznámení s 
účelem , metodikou a organizací kurzů.
Dále jsou seznámeni s manipulací s dítětem na suchu i ve vodě, hygienickými  zásadami 
bezpečnostními opatřeními. Podpisem se zavazují k dodržování tohoto provozního řádu.

III. ZAŘAZENÍ DO KURZŮ

Do kurzů mohou být zařazeny děti pouze na základě přihlášky podepsané jeho zákonným 
zástupcem.
Kurzu se nemohou zúčasnit děti nemocné a osoby, (obvzlášť trpící vlasovými nebo kožními či 
jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a 
osoby pod livem návykových látek. Dále osoby alergické na chemicé látky ve vodě a v prostředí 
bazénu. Rodiče či jiná opravněná osoba plavajíccí s dítětem je povinna hlásit jakékoli zdravotní 
změny instruktorce.

IV. ROZČLENĚNÍ DO KURZŮ
Věkové kategorie:

a)   kojenci a batolata od  1.roku do 3 let – program probíhá  ve vyukovém bazéně lázeňského 
sanatoria Moravan (popř. Janáček). Voda je průběžně recirkulovaná a vyhovuje stanoveným 
požadavkům vyhlášky 135/204 Sb. Teplota vzduchu v místnosti je 28 až 30° C a teplota vody je 28 
– 30°C a hloubka bazénu je 130 cm. Tyto děti vstupují do bazénu vždy s rodičem či jinou 
oprávněnou osobou  ve stanovený předem určený nebo domluvený čas. Instruktor vyzve rodiče do 
vstupu do bazénu s dítětem. 
b)   děti předškolního a školního věku od 3 let do 15 - program probíhá  ve vyukovém bazéně 
lázeňského sanatoria Moravan (popř. Janáček). Voda je průběžně recirkulovaná a vyhovuje 
stanoveným požadavkům vyhlášky 135/204 Sb. Teplota vzduchu v místnosti je 28 až 30° C a 
teplota vody je 28 – 30°C a hloubka bazénu je 130 cm. Děti vstupují do bazénu pouze po výzvě 
instruktora v domluveném čase. Jsou řádně poučeny rodiči o chování v prostorách bazénu i mimo 
ně.

V. PROSTŘEDÍ
– kurzy probíhají v prostorách krytého bazénu sanatoria Moravan či Janáček lázní Teplice n/B.
– Rodiče a děti mají k dispozici vestibul sanatori Moravan či Janáček k odložení kočárků.
– Pro děti jsou zde připraveny herny, které slouží jako aklimatizační místnosti. Doporučená 

doba aklimatizace po plavání je 20 minut.
– Po dobu plavání mají rodiče i děti k dispozici šatny a uzamykatelné skříňky, sprchy, které 

jsou k tomuto účelu vyhrazené a jsou součástí krytého bazénu.

Kojenci a batolata od 1 do 3 let - bazén

Kurzy jsou určeny pro děti od  1 o 3 let (aquáček)
Výuka po většinou probíhá v raních hodinách
Teplota vody 28-30°C



Teplota vzduch 28-30°C
Doba pobytu ve vodě je max 30 min.

Počet dětí ve skupině je max 8 – dítě doprovazí ve skupině rodič či jiná oprávněná osoba
Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a dovedností. Rodičům jsou k dispozici při sprchování, 
osušení a převlékání podložky na které je možné děti odložit.
Před zahájením kurzu je úklidu a desinfekci věnovaná zvýšená pozornost a péče. Okolní plochy 
jsou opláchnuty vodou.
Kvalita vody je sledována dle vyhl. 135/2004 příl. 4.Kvalitu vody sleduje provozovatel bazénu dle 
poždavků vyhlášky a v případě, že voda v bazénu nebude vyhovovat stanoveným hygienicým 
limitům, bude provoz koupání kojenců batolat, dětí předškolního a školního věku zastaven.
Provozovatel kurzů odpovídá za pravidelnou kontrolu vody každé 3 h provozu kurzu. Obsahující : 
teplotu vody, průzračnost. Při znečištění vody krví, stolicí, zvratky, ukončí instruktor ihned lekci a 
bude neprodleně informovat provozovatele bazénu o daném znečištění.
S výsledky kontrol je pořadatel kurzů průběžně seznamován provozovatelem
Výsledky rozborů jsou průběžně zakládány u vedení AQUA clubu – Hranice.
V době konání kurzů nebude a nesmí probíhat žádný souběžný provoz.

Děti předškolního a školního věku od 3 -15 let
Kurzy jsou určené pro děti  3 – 15 let 
Výuka po většinou probíhá v odpoledních hodinách
Teplota vody 28-30°C
Teplota vzduch 28-30°C
Doba pobytu ve vodě je max 60 min.
Počet dětí ve skupině je max 8 – dětí
Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a dovedností. Dětem jsou k dispozici šatny a sprchy. Děti 
jsou řádně počeny rodiči a instruktorem o chování a pohybu v těchto prostorách.
Před zahájením kurzu je úklidu a desinfekci věnovaná zvýšená pozornost a péče. Okolní plochy 
jsou opláchnuty vodou.
Kvalita vody je sledována dle vyh. 135/2004 příl. 4. Kvalitu vody sleduje provozovatel bazénu dle 
poždavků vyhlášky a v případě, že voda v bazénu nebude vyhovovat stanoveným hygienicým 
limitům, bude provoz koupání dětí zastaven.
Provozovatel kurzů odpovídá za pravidelnou kontrolu vody každé 3 h provozu kurzu. Obsahující : 
teplotu vody, průzračnost. Při znečištění vody krví, stolicí, zvratky, ukončí instruktor ihned lekci a 
bude neprodleně informovat provozovatele bazénu o daném znečištění.
S výsledky kontrol je pořadatel kurzů průběžně seznamován provozovatelem
Výsledky rozborů jsou průběžně zakládány u vedení AQUA clubu – Hranice.
V době konání kurzů nebude a nesmí probíhat žádný souběžný provoz.

VI. HYGIENICKÉ ZÁSADY
1.  Všechny prostory, ve kterých se budou rodiče i děti pohybovat, včetně ploch, které  přicházeí do 
kontaktu s dětmi, jsou minimálně jednou denně důkladně vyčištěny a desinfikovány. Desinfekčními 
roztoky. Desinfekce se pravidelně střídají . Tyto prostory uklízí a desinfikuje pověřená osoba 
provozovatelem bazénu.
Pomůcky desinfikuje pořadatel kurzů dle zásad desinfekce, desinfkčnními roztoky dle příbalové 
informace. (Incidur, Savo, Chloramin). Poté jsou všechny opláchnuty vodou. K průběžné očistě a 
desinfekci se používají běžně dostupné a hygienicky schválené čistící a desinfekční prostředky.

2.  Hračky a pomůcky : použivjí se pouze pomůcky s dobře umyvatelných materiálů, nepoškozené 
bez otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda, (s vyjímkou otvorů, kterými voda 
volně odtéká), po skončení kurzů se důkladně opláchnou čistou vodou a rozloží se k vyschnutí na 
vyhrazené místo a poté jsou uschovány. Všechny hračky a pomůcky jsou minimálně jednou týdně 



řádně vydrhuty a vydesinfikovány a opláchnuty vodou.

3. Děti v bazéně musí vždy používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou popřípadě 
jednorázové plenky do vody k tomu určené.

4. Při znečištění vody dítětem (stolicí, zvratkami, hlen, krev apod.), stejně jako při jakémkoli 
jiném viditelném znečištěním vody je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady.

5. Doba pobytu ve vodě se řídí náladou dítěte : kojenci max. 30 min, batolata max 45 
min.Starší děti 60 min.

6. Účstníci kurzu (děti i dospělí), kteří vstupují do bazénu jsou povinni se řádně umýt a 
osprchovat.

7. Po skončení lekce, každý rodič své dítě řádně omyje a osuší vlastní osuškou a zabezpečí ho 
proti podchladnutí zejména v oblstech lebeční a bederní.

8. Před odchodem domů je nutná adaptace dítěte v místnosti, k tomu určené.

VII.  MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Ihned při zajištění nevyhovujích  výsledků laboratorních rozborů, informuje provozovatel KHS, 
včetně způsobu nápravy opatření, které vedou k zajištění odpovídající jakosti bazénové vody a 
provede neodkladně kontrolní odběr. Rozsah provedených opatčení zapíše do provozního deníku.

V prostorách bazénu je umístěna řádně vybavená lékárnička jejíž obsah nemá prošlou dobu 
upotřebitelnosti.

1. Každý účastník (zákonný zástupce dítěte) kurzu stvrzuje podpisem v příloze provozního 
řádu řádné prostudování a   seznámení. Provozní řád bude vyvěšen  na Facebook stránkách 
AQUA club Hranice.

2. Zákonný zástupce či dítě samotné je povinnen vždy bezprostředně po zjištění  zdravotní 
komplikace spojenou s kurzem plavání nahlásit instruktorovi.Před začátkem a po ukončení 
hodiny již nebere za dítě zodpovědnost instruktor.
3.  Účastník či zákonný zástupce stvrzuje podpisem, že zaplacené kurzovné není vratné. V 
případě nemoci dítěte je možná náhrada, ale to vždy řádně omluvená dopředu min. 24 h  a to
v max. počtu 3 vyučovací hodiny (dle věku dítěte) za jeden kurz tzn. 10 zaplacených hodin. 
Omluvy musí proběhnou vždy telefonickou, sms, či e-mailovou podobou kdy je vždy 
uvedené datum lekce čas lekce a jméno dítěte. Telefon 608 46 70 70, 
aquacek.hranice@seznam.cz

Provozovatel AQUA club – Hranice
              Lenka Křistková
               IČO:02300206

  tel. +420 608 467 070, aquacek.hranice@seznam.cz

mailto:aquacek.hranice@seznam.cz


Souhlas s provozním řádem - příloha
Písemný souhlas, že já zákonný zástupce stvrzuji tímto, že jsem si řádně prostudoval provozní řád a

beru provozní řád na vědomí.
Datum přečtení a

souhlasu s provoz. ř.
Příjmení zákon.

zástupce
Jméno a příjmení

dítěte/datum narození
Podpis


