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V roce 2004 jsme si s kolegou (mistrem plavčíkem) položili otázku: Co
naši plavčíci vlastně umí? Mají správný „papír“ (Osvědčení o kvalifikaci vodní
záchranář, plavčík), mají podepsané „pověření“ (Pověřovací dokument
pracovníka určeného k poskytnutí první pomoci ve smyslu § 102, odst.6, ZP),
mají správný obleček, mají píšťalku, masku.
A umí to? Dali jsme jim prostor k získání znalostí a dovedností? Nestojí
tak trochu „jednou nohou v kriminále?“
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Hodnocení jako ve škole 1 - 5 !!!

Hodnocení a zpracování výsledků testu provedl: vrchní plavčík (podpis)

Vytvořili jsme krátkou vnitřní směrnici pro testování tělesné zdatnosti,
odborných znalostí a dovedností pracovníků, kteří u nás hlídají bazény –
mistry plavčíky, plavčíky a brigádníky. Od 1.11.2004, jednou za měsíc, probíhá
v areálu společnosti testování znalostí a fyzické připravenosti těchto
pracovníků. Při nesplnění kritérií testovaných znalostí, dovedností a fyzické
zdatnosti má pracovník měsíc na doučení a doplnění fyzické kondice. Jestliže
nesplní testované požadavky, bude přeřazen na jinou práci.

3. Návrh novelizace zmiňované normy bod 3.
•

*1 akreditované zařízení Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky nebo mistr plavčík

•

*2 doplnit do slova plavčí písmeno k - slovo plavčí Pravidla
českého pravopisu neznají. (viz: www.pravidla.cz )

•

Doplnit v bodu 3.2 Plavčík (PL)

Pracovník odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušném zařízení
s platnou kvalifikací „Plavčík“ získanou na základě zkoušky nebo absolvování
kurzu v rozsahu minimálně 70 hodin/120 hodin1 v akreditovaném zařízení
MŠMT České republiky, povinné je přezkoušení nejméně jednou za 2 roky.
•

Doplnit v bodu 3.3 Mistr plavčík (MP)

Pracovník odpovědný za prevenci a bezpečnost v příslušném zařízení
s platnou kvalifikací „Mistr plavčík“ získanou na základě zkoušky nebo
absolvování kurzu v rozsahu minimálně 150 hodin/200 hodin 1 v akreditovaném
zařízení MŠMT České republiky, povinné je přezkoušení nejméně jednou za 5
let, povinné je doškolení z první pomoci nejméně jednou za 2 roky.
•

Doplnit bod 4.6. do kapitoly 4. Základní povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen pravidelně minimálně 6 x ročně provádět
doškolování a testování tělesné zdatnosti, odborných znalostí a dovedností
pracovníků zařazených na pracovní pozici - ZM, PL, MP.

4. Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že námi průběžně testovaný pracovník po
absolvování zkoušky tzn. po zapracování výše uvedeného do normy, bude
kvalifikovaný plavčík, který skutečně umí!
Současný stav legislativy nás, provozovatele bazénů a aqvaparků, nutí
nehospodárně vyhazovat finanční prostředky na školení sezónních brigádníků
a naše pracovníky vystavuje riziku právní zodpovědnosti, kterou si ani mnohdy
neuvědomují. Dodržování této normy je taktéž téměř nerealizovatelné
především z hlediska časové náročnosti kurzu u krátkodobých sezónních
pracovníků.

