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V pátek 14. února ve 14 hodin byla v Uherském Hradišti 
ustavena Česká unie školního plavání (ČUŠP). Přestože 

vznikla ve Zlínském kraji, má již dnes podporu napříč ce-
lou republikou. Jak z názvu vyplývá, za cíl si dala napomá-
hat výuce plavání v českých školách. Unie je registrována 

ve spolkovém rejstříku vedeném krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou L 17981 a má přiděleno identifikač-

ní číslo 024 31 793. Jejím předsedou se stal Mgr. Ladislav 
Botek z Uherského Hradiště, členy řídícího výboru byli 

zvoleni Mgr. René Lakomý z Kopřivnice a Mgr. Jan Pargač 
z Rožnova pod Radhoštěm.

ÚVAHY O ZALOŽENÍ UNIE

ČUŠP nevznikla náhodou. Myšlenka nutnosti vzniku organizace, 
která se bude komplexně zabývat školní výukou plavání, je star-
šího data – nekompetentní články v Učitelských novinách z dílny 
Asociace plaveckých škol ČR na téma výuky plavání na základních 
školách byly jen poslední kapkou, která rozhodnutí o ustavení unie 
urychlila.

Nelze souhlasit ani s konfrontačním tónem jednání předsta-
vitelů APŠ ČR a Ministerstva školství, jejichž jedinou snahou je 
dosažení uzákonění povinné výuky plavání žáků základních škol. 
Od účinnosti Zákona 561/2004 Sb. v platném znění jsou vytvořeny 
legislativní normy, které ředitelům škol dávají prostor k tomu, aby 
zařadili výuku plavání do vzdělávacího programu školy. Na roz-
hodnutí o tom, zda budou žáci plavat nebo nedostanou základní 
vzdělání v oblasti brannosti a tělesné výchovy, nejsou řediteél sami. 
Mají k tomu kompetentní orgány školy – předmětové komise TV, 
metodické sdružení učitelů 1. stupně, Radu školy, Unii rodičů apod. 
Nezastupitelným úkolem plavecké školy jsou organizační schop-
nosti, propagace výuky plavání a povinnost být po všech stránkách 

připraven plnit přání školy, která vychází ze školních vzdělávacích 
programů.

Organizace sdružující plavecké školy musí spolupracovat s pro-
vozovateli bazénů, kteří jsou ve velké míře organizováni v profesní 
organizaci ABAS ČR, dále s odbory školství, mládeže a sportu kraj-
ských úřadů či pověřených obcí 3. stupně a s dalšími orgány a orga-
nizacemi, kterých se výuka plavání bezprostředně dotýká.

Jestliže plavecké školy poskytují službu základním a mateřským 
školám, musí jim stačit v dynamicky se rozvíjejícím školství. Jde 
o vybavení pomůckami a moderní technikou, o dostupnost a po-
vinnost vzdělávání učitelů a plaveckých instruktorů i o vybavenost 
zázemí pro učitele a instruktory. Vedoucí pracovníci musí znát 
školní legislativu, způsob financování výuky plavání, zásady BOZP 
apod.

Malá aktivita APŠ ČR vedla k nespokojenosti ředitelů plaveckých 
škol a s ní související postupné odcházení plaveckých škol z této 

Nová unie ustavena
Česká unie školního plavání

Mgr. Ladislav Botek

předseda ČUŠP

Uherské Hradiště, 14. 2. 2014. Zleva Jan Pargač, Ladislav Botek a Re-
né Lakomý. 



2
1 – 2  •  2 0 1 4

3
1 – 2  •  2 0 1 4

N O V Á  P R O F E S N Í  O R G A N I Z A C E

asociace Jako příklad lze uvést sedm plaveckých škol Zlínského kra-
je, které postupně odešly a raději nejsou organizovány v žádné pro-
fesní organizaci, což také není řešení. Plavecké školy Zlínského kraje 
se nechtějí uzavírat do sebe a pracovat pouze pro školy zmíněného 
kraje, ba naopak. Důvodů k úvahám o založení nové profesní orga-
nizace, která by zastupovala progresivní plavecké školy v ČR, bylo 
více, vyjmenovány jsou jen ty nejdůležitější.

Definitivní rozhodnutí založit novou organizaci, která by se měla 
vyvarovat chyb APŠ ČR, konečně padlo na podzim roku 2013.

Tato organizace má za úkol:
• stačit potřebám moderního školství,
• být partnerem Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu a sport Par-

lamentu ČR,
• být partnerem MŠMT ČR, OŠMS KÚ a ABAS ČR,
• být partnerem Asociace ředitelů základních škol, Asociace ředi-

telů praktických a speciálních škol a Asociace předškolní výcho-
vy,

• být partnerem dalších subjektů, kterých se výuka plavání něja-
kým způsobem dotýká (například výrobci pomůcek apod.).

Ke dni 22. 11. 2013 za vydatné pomoci OŠMS Zlínského kraje 
vypracovali zakládající členové Pargač, Lakomý a Botek stanovy 
organizace, která má název Česká unie školního plavání. V prosinci 
loňského roku byla organizace zaregistrována MV ČR a 14. února 
letošního roku proběhlo ustavující zasedání.

POSLÁNÍ A CÍLE ČUŠP

Jak již bylo zmíněno, dala si Česká unie školního plavání za cíl na-
pomáhat školní výuce plavání v ČR. Jakých oblastí se to konkrétně 
týká?

1. OBLAST LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ s cílem spolupracovat s Odbo-
rem legislativním a právním MŠMT ČR, stejně jako s odborníky 
v problematice BOZP.

2. OBLAST ORGANIZAČNÍ s cílem napomáhat ke vzniku nových sub-
jektů, které se budou zabývat školní výukou plavání.

3. OBLAST SPOLUPRÁCE:

• s Výborem Poslanecké sněmovny PČR pro vědu, vzdělávání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu,

• s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
• s odbory školství, mládeže a sportu krajských úřadů,
• s odbory školství, mládeže a sportu obecních úřadů s rozšíře-

nou působností,
• s Asociací ředitelů základních škol,
• s Asociací předškolní výchovy,
• s Asociací praktických a speciálních škol,
• s Asociací bazénů a saun ČR,
• s výrobci pomůcek a technického vybavení pro výuku plavá-

ní,
• s dalšími subjekty, které se zabývají výukou plavání žáků 

škol,
• s dalšími subjekty, které materiálně a finančně podpoří čin-

nost ČUŠP.

4. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ s cílem umožnit odpovídající vzdělání zá-
jemcům dobře plavecky vybaveným z praxe, navázat spolupráci 
s tělovýchovnými fakultami ČR v oblasti vzdělávání budoucích 
odborníků bakalářských a magisterských směrů v oblasti TV 
a sportu.

5. OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SERVISU z oblasti školní 
výuky plavání všem dotčeným subjektům na webových strán-
kách ČUŠP (stránky se připravují).

6. OBLAST SHROMAŽĎOVÁNÍ METODICKÝCH MATERIÁLŮ ze školní 
výuky plavání a publikování vzorů sloužících k evidenci, propa-
gaci a oceňování.

7. OBLAST PROPAGACE školní výuky plavání a samotného plavání.

8. OBLAST ODPOVĚDNÉHO ZASTUPOVÁNÍ A REPREZENTACE člen-
ských subjektů sdružených v ČUŠP.
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9. OBLAST HODNOCENÍ materiálně technického zabezpečení a kva-
lity školní výuky.

PLÁN ČINNOSTI

První členskou schůzí, která se uskuteční během letošního června, 
je třeba odpovědně připravit. Mezi úkoly, které je třeba zabezpečit, 
patří:
• Založit a zprovoznit webové stránky.
• Vytvořit členskou základnu ČUŠP.
• Získat živnostenské oprávnění na předmět činnosti podle sta-

nov ČUSP.
• Oslovit subjekty, se kterými chce ČUŠP spolupracovat, a o vý-

sledku informovat plenární zasedání.
• Navázat spolupráci s odborníkem v oblasti BOZP.
• Pokračovat v jednání na FTK UP v Olomouci a FSS MU v Brně 

s cílem připravit nový sylabus studia na zmíněných fakultách 
zaměřený na vzdělávání instruktorů a učitelů plavání.

• Absolvovat jednání na FTVS UK v Praze s cílem informovat se 
o studijních programech se zaměřením na učitele a instruktory 
plavání.

• Pokračovat v jednání s Akreditační komisí MŠMT ČR s cílem zís-
kat akreditaci pro školení instruktorů plavání.

• Prosadit do sylabu UTB Zlín – Fakulta logistiky a krizového řízení 
výuku plavání spojenou s prověrkou výkonnosti u všech studen-
tů.

• Navázat spolupráci v oblasti propagace školní výuky plavání, 
plaveckých škol a plavání v širším slova smyslu s vydavatelem 
časopisu Bazén & sauna a s dalšími sdělovacími prostředky.

• Vytvořit kritéria hodnocení poskytované výuky plavání pro ředi-
tele škol.

• Zajistit ekonomickou stabilitu ČUŠP tak, aby mohla plnit svoje 
hlavní funkce.

SPOLEČENSKÝ VEČER

Po nezbytné administrativě a ustanovení unie uspořádala Plavecká 
škola Uherské Hradiště společenský večer ve stylovém Moravském 
sklípku U Kusáků v nedaleké Ostrožské Nové Vsi. Při přátelském 
posezení u cimbálové muziky, kterého se zúčastnili nejen členové 
nové ČUŠP, ale také starosta obce, ředitelé bazénů z Uherského 
Hradiště, Uherského Brodu a Kroměříže, ředitelé základních škol 
a učitelé plavání z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Luha-
čovic, instruktoři plavání z Kroměříže, dále zástupce charitativní 

organizace Život pro děti a další partneři a hosté akce. Neformálně 
se diskutovalo o nově vzniklé platformě, která bude hájit zájmy 
a prosazovat potřeby školního výuky plavání v České republice.

POZVÁNKA

První řádná členská schůze ČUŠP se uskuteční v sobotu 12. červ-
na 2014 v Uherském Hradišti. Na ní budou za členy ČUŠP přijati 
noví zájemci. Zhodnotíme také dosavadní plnění plánu činnosti. Na 
schůzi uvítáme všechny subjekty z oblasti školního plavání, kterým 
je popsaná činnost blízká a chtějí se s ní ztotožnit.

Čeká nás hodně práce. Patří-li schopnost plavat k základním 
gramotnostem každého člověka, musí být výuka plavání součástí 
studijních plánů základních škol. Základní výuce předchází před-
plavecká výuka, která by se mohla a měla realizovat v mateřských 
školách. Na základní plaveckou výuku navazuje výuka zdokonalo-
vací a branné plavání, což by mělo být doménou dalších typů škol.

Foto: Jiří Kouba a archiv provozovatelů

Kontakt:
Česká unie školního plavání
Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 731 555 001
E-mail: ladislav.botek@cusp.cz, cusp@cusp.cz
www.cusp.cz


