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SEZNAM ZKRATEK 

PR – prsové ruce 

PN – prsové nohy 

ZR – znakové ruce 

ZN – znakové nohy 

KR – kraulové ruce 

KN – kraulové nohy 
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ÚVOD 

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si vybrala téma „Plavání dětí předškolního 

věku“ je, že již přes 7 let učím plavání v plavecké škole magistry Markéty Táborské na 

gymnáziu Jaroslava Heyrovského v Praze 5. Věnuji se výuce dětí ve věku od 4–15 let, 

nejvíce se však zaměřuji na děti ve věku od 4–6 let. Čím déle učím, tím větší mám pocit, 

že stále více dětí nemá vztah k vodě, bojí se jí. Rozhodla jsem se proto tedy vypracovat 

v mé bakalářské práci lekce plavání rozdělené na dvě skupiny – na děti, které mají strach 

z vody a na děti, které strach z vody nemají. Mým cílem je strach z vody postupně 

odbourávat a naučit děti mít kladný vztah k vodě. V praktické části jsem lekce sestavila 

tak, aby byly proloženy zábavnými hrami, učením hravou formou, zábavnou motivací. 

Setkávám se totiž s tím, že někteří z lektorů zcela vynechávají motivaci a zařazují jen 

velmi málo her. Myslí si totiž, že hrou se děti nic nenaučí, ale to není pravda. Naopak díky 

zábavné formě výuky si děti vytvoří vztah k vodě rychleji, budou se na plavání těšit. 

Myslím si, že by se vztah dětí k vodě a plavání zlepšil, kdyby více mateřských škol mohlo 

dojíždět na plavání dětí předškolního věku. Ze zkušenosti vím, že mnoho rodičů s dětmi 

plavat nechodí, u starších dětí i dospělých je pak mnohem náročnější strach z vody 

odbourat. 

Sama jsem jako dítě kurzy plavání navštěvovala od 3 let, ale koupat jsem se chodila 

s rodiči již v prvních měsících života (bazén, moře, rybník). Na vodu nedám dopustit, 

pobyt v ní beru jako skvělý relax. Dětem bych ráda předávala radost z času stráveného ve 

vodě pomocí zábavných lekcí plavání.  

Pracuji jako učitelka v mateřské škole v Hostivicích, bohužel ani naše školka 

plavání nenabízí. Je to škoda, jelikož při plavání využíváme celý pohybový aparát, takže i 

plavání je důležité pro správný psychický i tělesný vývoj dětí.  
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1 CHARAKTERISTIKA DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Jako předškolní věk označujeme u dětí období ve věku od 3-6 let. V tomto věku děti 

poznávají, objevují svět. Dětem se vytvářejí prosociální vlastnosti (první přátelství, souhra 

a spolupráce, soucit), jejich hra je plná neotřelé fantazie, řeč používají k regulaci svého 

chování, dochází k osamostatňování dítěte-samo se obléká, dodržuje hygienické návyky, 

dokáže se najíst (Matějček, 2005). 

„V tomto období dítě dále vyspívá po všech stránkách – tělesně, pohybově, 

intelektově, citově i společensky. Je velice aktivní, většinu podmětů si opatří už samo 

vlastním úsilím, a to diferenciovaně podle svého zájmu“ (Matějček, 2005, s.139). 

 

Během předškolního věku děti prochází výraznou tělesnou změnou. Mění se 

proporce jejich těla – prodlužují se končetiny, mění se poměr hlavy a těla. Také v tomto 

období dozrává centrální nervová soustava, která řídí pohyby mnohem přesněji. Díky tomu 

se zvyšují předpoklady pro učení a zvládnutí množství pohybových dovedností 

(Dvořáková, 2011). 

 

1.1 PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A POHYB 

Pravidelný pohyb je pro děti předškolního věku nezbytný pro zdravý tělesný rozvoj, 

pro pěstování kondice, pro ovládání vlastního těla a také pro získávání běžných i 

specifických dovedností a znalostí. Je proto velmi důležité respektovat individuální 

potřeby dětí a s ohledem na potřeby jednotlivce dbát na jejich zdravý vývoj. Každé z dětí 

získává v rodině odlišné zkušenosti, proto reakce na činnosti mohou být různé. Je tedy 

potřeba hledat a nabízet více možností her pro optimální rozvoj dětí (Dvořáková, 2011). 

„Pohyb je základní potřebou dítěte a je spojen s vývojem tělesným, psychickým i 

sociálním, proto se uplatňuje při výchově dítěte ve všech oblastech. Praktické 

zprostředkování velkého množství životních kompetencí se děje v pohybové hře, ať už 

spontánní, nebo více či méně navozené učitelkou. Právě pro svou náležitost k dětskému 

věku je pohybová aktivita a hra prostředkem velmi přirozeným a účinným. Dětský rozvoj je 

bez těchto aktivit a činností nemyslitelný“ (Dvořáková, 2011, s.17). 
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Dle slov Polákové jsou dnešní děti jiné, než jsme byli my. Vyrůstají ve velmi 

zrychlené době, vše je dostupnější, jsou zaplavovány informacemi, ovládány moderními 

technologiemi. Je však důležité říct, že má každé dítě stále stejný základ-prochází stejným 

fyziologickým vývojem, který je dán přírodou. Všechny děti pro zdravý potřebují během 

prvních let života rozvíjet tři složky – smysly, pohyb a emoce.  (Poláková, 2019). 

 

V dětství nemají děti dostatečně osifikovány kosti a klouby ještě nejsou zpevněny. 

Z tohoto důvodu není vhodné děti jednostranně zatěžovat, přetěžovat. Sílu, která je 

důležitá pro ovládání těla nezvyšujeme staticky, ale pomalu, dynamicky, nejlépe 

přirozenými pohyby. Srdce a plíce dětí mají menší objem, takže při pohybu dochází 

k rychlému zrychlení tepové a dechové frekvence. Termoregulace dětí je ještě nízká, proto 

je důležité dbát na správné oblékání dětí – při aktivitě se rychle zahřívají, ovšem následně 

rychle prochladnou (Dvořáková, 2011). 
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2 PLAVÁNÍ 

Voda je pro člověka nedílnou součástí života. Náš život je již od počátku spojen 

s vodou. Plavání je pro člověka významným pohybem z mnoha důvodů. Všestranně rozvíjí 

základní funkce lidského organismu a rovnoměrně zatěžuje svalstvo. Mezi ty 

nejvýznamnější důvody patří vliv na zdraví, fyzickou a psychickou kondici člověka. 

Dalším z pozitiv je rozvoj otužilosti dětí – slouží jako prevence před onemocněním 

(zlepšení odolnosti vůči náhlým teplotním změnám). Ovšem pro správnou otužilost je 

nutné dodržet několik pravidel (přijít včas do bazénu, aklimatizace po odchodu z bazénu 

by měla být pozvolná, po plavání dítě oblékneme postupně – nesmí se potit ani 

prochladnout, po odchodu ven je důležité teplé oblečení). Dalším z důvodů je výchovné 

hledisko. Dítě se učí vytrvalosti, samostatnosti, komunikační schopnosti, vůli a kázni. 

Dalším velmi podstatným významem je prevence před utonutím (Čechovská, 2007). 

„Plavání je nejzdravější tělovýchovnou aktivitou. Plavecký pohyb z hlediska 

zdravotního má obrovský fyziologický účinek a plavání je jednou z nejúčinnějších 

tělovýchovných forem. Zaměstnává rovnoměrně celý pohybový aparát. Pravidelné plavání 

pomáhá především v období růstu, ke správnému formování páteře, k symetrickému rozvoji 

svalového aparátu, k správnému vývoji vnitřních orgánů, především srdce a plic. Plavání 

odstraňuje únavu, jak duševní, tak tělesnou. U dětí, které ještě nemají vyvinutý 

termoregulační systém, je poměrně rychle zajištěno jeho vybudování a zlepšování 

funkčnosti přirozeným střídáním různých tepelných hodnot, pobyt ve vodě a nasuchu. 

Otužilejší jedinec má zvýšenou odolnost proti různým nemocem z nachlazení“ (Resch, 

1997, s.4). 

 

2.1 VLIV PLAVÁNÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Plavání je jeden z mála sportů, který téměř neomezuje osoby z hlediska zdravotního 

stavu, věku či výkonnosti. Správná plavecká technika je velmi důležitá, protože nesprávná 

technika může podpořit nebo prohloubit vznik zdravotních problémů. V případě správného 

provedení techniky má plavání velmi pozitivní vliv na lidský organismus.  

Velký význam má plavání na svalstvo a pohybový aparát. Dochází k vyrovnání vad 

způsobených vadným držením těla, k uvolnění trvalého napětí určitých svalových partií, 

zvětšení průřezu svalu. Díky stavu beztíže jsou odlehčeny kyčle, kolena, kotníky, svalstvo 

krční páteře, ramenní a zádové svalstvo, svalstvo páteře.  
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Dále má plavání význam na dýchací orgány. Díky správné technice dýchání (úplný 

výdech do vody při plaveckém stylu prsou a kraulu, uvědomělý nádech i výdech při znaku) 

dochází ke zvětšení vitální kapacity plic, což má za následek zvětšení počtu červených 

krvinek, svaly se stanou odolnější vůči kyslíkovému dluhu, do plic se dostává více kyslíku. 

Ovšem při špatném, povrchním dýchání se zvyšuje tlak v hrudním koši, omezuje 

vypuzování krve srdcem a dochází k větší únavě.  

Plavání má význam na srdce a oběhový systém. Dochází k lepšímu využití 

oběhového systému a k rozvoji vytrvalostní kapacity. Zmenšuje se počet srdečních úderů, 

zvětšuje se minutový srdeční objem, cévy si udržují svoji elasticitu, zrychluje se zpětný tok 

žilní krve z nohou. Důležité je nepřetěžovat své tělo. Zátěž musí být upravena podle 

individuálních možností jedince.  

Dalším neméně důležitý je vliv na duševní funkce člověka. Lidé jsou přetěžováni, 

neumí odpočívat. Stres je spouštěčem mnoha chorob. Plavání (pohyb) je součástí 

psychohygieny, kterou potřebuje každý z nás. Plavání pomáhá ke zlepšení stavů spojených 

s poruchami vegetativního nervového systému, jako je například nespavost, deprese, stres.  

Navštěvování plavecké výuky má vliv na osobnostní vývoj dítěte (prosociální 

vývoj, práce s emocemi, morální chování). Dítě komunikuje s ostatními dětmi, s lektorem 

plavání, naslouchá jeho radám. Dítě se učí osamostatnění, naslouchání, ohleduplnosti, 

pomáhání druhým, sebeovládání. Dítě získává pocit jistoty, čímž si zvyšuje sebevědomí 

(Giehrl, Hahn, 2000). 



  PLAVECKÁ VÝUKA 

  9 

3 PLAVECKÁ VÝUKA 

Hlavním a dle mého názoru tím nejsložitějším cílem je docílit radosti z 

volného pohybu ve vodě. Odbouráváme strach z jiného prostředí, ve kterém se dítě ocitá. 

Dítě se musí s vodním prostředím dokonale seznámit, adaptovat se na něj. Díky tomu se 

bude dítě na plavání těšit. Tohoto docílíme díky volnému pohybu dětí ve vodě, výdechů do 

vody, splývání v obou polohách, skoků do vody, potápění se pod vodu.  

Dalším, neméně důležitým cílem je naučit dítě základy plaveckých způsobů – prsa, 

kraul, znak. Plavecké způsoby se u všech dětí nepodaří naučit dokonale, v tomto případě je 

dobré, aby navštěvovalo další plavecké lekce. Kladný vztah k vodnímu prostředí je 

zárukou, že se bude dítě dále zdokonalovat (Čechovská, 2007). 

 

3.1 METODY VÝUKY PLAVÁNÍ 

Pomocí výukových metod lektoři plavání dokáží dosáhnout cílů plavecké výuky 

(naučit děti nové plavecké dovednosti). Záleží na uvážení lektora, kterou výukovou 

metodu zvolí. Cílem lektora je, aby byla výuka co nejefektivnější. Každý lektor plavání 

musí brát v potaz individuální potřeby dětí, a tak neexistuje jedna správná metoda výuky 

(fyzické, psychické a motorické potřeby dětí).  

Při výuce plavání je nejpoužívanější analyticko-syntetická metoda a metoda názorná. 

Osobně tyto metody při své výuce používám. Myslím si, že tyto metody jsou nejvíce 

efektivní. Důležité je zmínit, že ke zvládnutí pohybu nestačí výklad s ukázkou, ale neustálé 

opakování, opravování a procvičování pohybů. Nesmíme zapomínat děti motivovat, 

chválit. Pokud bychom je stále opravovaly, mohlo by dojít k demotivaci k učení se dalších 

pohybů (Čechovská, 2007). 

 

3.2 PEDAGOGICKÉ ZÁSADY 

Pokud chceme, aby byla jakákoliv výuka efektivní, nesmíme zapomínat na základní 

pedagogické zásady. Tyto zásady jsou velmi důležité. Navzájem se mezi sebou prolínají, 

takže je nesmíme na žádnou z nich nezapomínat. Mezi základní pedagogické zásady patří: 

• názornost – pohyb předvedeme na souši či ve vodě a dokážeme ho při tom 

dostatečně popsat. Pokud dodržujeme tuto zásadu, dochází k snadnějšímu, 

rychlejšímu pochopení pohybů.  
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• systematičnost – před výukou plavání si zvolíme cíle, kterých chceme během 

plavecké výuky dosáhnout. Vždy začínáme s postupnými kroky, které na sebe 

navazují – musí se odvíjet od již získaných dovedností.  

• postupnost – ve výuce je důležité začínat od lehčích plaveckých prvků a po jejich 

zvládnutí pokračovat k těm složitějším. Prvky na sebe musí navazovat, je důležité 

natrénovat základní pohyby, aby mohlo docházet k navázaní nových, složitějších 

prvků.  

• přiměřenost – je důležité odhadnout výkonnost dětí. Pokud zvolíme příliš rychlé 

tempo, hrozí nebezpečí přetížení dětí. Pokud zvolíme tempo příliš pomalé, děti se 

budou při výuce nudit. Je proto velmi důležité zvolit správnou hranici obtížnosti. 

V případě nesourodé skupiny dětí je potřeba rychlejší děti více zaměstnat.  

• kolektivnost a individuální přístup – i když je výuka plavání skupinovou činností, 

každé z dětí má své individuální potřeby. Dítě, které má strach z vody či dítě, které 

je talentované, potřebuje z velké části individuální přístup (Průcha, 2000, s.108-

109). 

 

3.3 ČÁSTI PLAVECKÉ LEKCE 

Každá pohybová aktivita se skládá ze čtyř základních pohybových částí. Je důležité tyto 

části v lekcích zahrnout do výukové jednotky.  

1) Úvodní část – v této části dochází k nástupu, rozdělení do družstev, společnému 

pozdravu, udělání docházky, poučení o bezpečnosti, seznámení s programem 

hodiny, motivací. 

2) Rušná část – cílem této části je zvýšit tepovou frekvenci dětí – skoky do vody, 

štafety, hry ve vodě zaměřené na jednotlivé pohybové dovednosti, rozplavání.  

3) Hlavní část – v této části dochází k procvičení již naučeného učiva, poté začínáme 

s nácvikem nových dovedností. 

4) Závěrečná část – během této části hrajeme hry (skoky do vody, lovení předmětů 

atd.), využíváme činnosti ke zklidnění organismu, zhodnotíme výuku – pochvaly, 

nedostatky, povíme si o činnostech, které nás budou čekat v příští lekci, rozloučíme 

se společným nástupem, který zakončíme společným odchodem do sprch (Bělková, 

Preislerová, 1994). 
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3.4 LEGISLATIVA PLAVECKÉ VÝUKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Dle zprávy České školní inspekce z 06.04.2016 může plavání v mateřských školách 

probíhat při dodržení následujících pravidel. Jsou dvě možnosti, jak kurz realizovat. Pokud 

je v mateřské škole plavecká výuka součástí školního vzdělávacího programu, tak je 

činnost hrazena z prostředků státního rozpočtu a z úplaty za předškolní vzdělávání, výuka 

tak musí být pro všechny děti bezplatná. Škola tak může vybírat příspěvky na dopravu, 

vstupy či pronájem bazénu, avšak platy osob (lektorů), které plavání zajišťují nemůžou být 

hrazeny z těchto příspěvků, ale z prostředků školy. Výuka může být realizována 

v dopoledních i odpoledních hodinách. Pokud plavecká výuka není součástí školního 

vzdělávacího programu, je možné plaveckou výuku realizovat jako nadstandartní placený 

kroužek. Kroužek může probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách, ale nesmí 

zasahovat do vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. V tomto případě může 

mateřská škola vybírat i příspěvek na úhradu lektora. Z nabídky plavání však musí být 

jasné, že rodiče této nabídky mohou, ale nemusí využít. Pokud této nabídky nevyužijí, 

musí být jejich dětem zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím 

programem.  

Pokud je plavecká výuka součástí školního vzdělávacího programu, vyučující je 

zaměstnanec školy (pedagogický pracovník), který má za děti zodpovědnost. Platí, že 

jeden vyučující smí učit skupinu maximálně 15 plavců (samostatně se udrží na hladině a 

umí základy plavání) nebo 10 neplavců, což je případ mateřské školy. Pokud jsou přítomni 

pomocníci, počty dětí na vyučujícího se mohou navyšovat.  

V případě, že výuka plavání není součástí školního vzdělávacího programu, probíhá 

jako nadstandartní kroužek. Zodpovědnost za děti má mateřská škola – pedagog, který 

s dětmi na plavání dochází. Pedagog má za ně zodpovědnost před, během i po plavecké 

lekci. Pedagog by za děti během plavecké lekce neměl zodpovědnost tehdy, pokud by 

konkrétní lektoři plavání uzavřeli pracovní smlouvu s mateřskou školou. V tu chvíli by 

zodpovědnost během lekce měli lektoři plavání (Česká školní inspekce, 2016). 

 

3.5 BEZPEČNOST, HYGIENA A ORGANIZACE PLAVECKÉ VÝUKY 

V plaveckém bazénu musí být vždy vyvěšen provozní řád a předpisy, se kterými se 

musí seznámit doprovod dětí (pedagogové), tak i děti. K seznámení by mělo dojít před 

začátkem 1.plavecké lekce a před každou další lekcí by mělo dojít ke stručnému shrnutí 
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bezpečnostních pravidel. Děti musí být seznámeny s bezpečností pohybu jak ve vodě, tak 

v prostorách bazénu. K úrazu může dojít ve vodě i v blízkosti bazénu. V okolí bazénu je 

zakázáno běhat, musí se chodit pomalu. Děti nesmí mít během lekce náramky, náhrdelníky 

a podobně. Zcela zásadní je nepřetržitý dozor pedagogů, lektorů plavání. Lektoři, učitelé 

musí kontrolovat počet dětí. Na toaletu doprovází dítě vždy pedagog. 

Důležité je dodržování hygienických a zdravotních zásad. Děti nesmí jevit žádné 

příznaky nemoci, kožních onemocnění (bradavice, zánět spojivek atd.). V případě únavy je 

lepší plaveckou výuku vynechat. Před lekcí se žáci umyjí mýdlem a důkladně se osprchují. 

Po skončení lekce se žáci osprchují chladnější vodou z důvodu otužování. Musí se 

důkladně usušit (i vlasy), oblékají se v šatnách. Obouvají se ve vestibulu před společným 

odchodem.  

Ideální teplota vody pro děti předškolního věku by měla být nejlépe 28-30 °C, nižší 

teploty jsou vhodné pro rekreační plavání. V případě chladnější vody je dětem zima. 

V případě prochladnutí je důležité dítě dosucha usušit ručníkem a posadit ho k blízkému 

topení, aby se ohřálo. Lekce by měla trvat mezi 20-40 minutami, protože během této doby 

je dítě soustředěné a nemělo by prochladnout (Čechovská, Miler, 2008).  
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4  POMŮCKY VYUŽÍVANÉ K VÝUCE PLAVÁNÍ 

Plavecké pomůcky mají ve výuce plavání své nenahraditelné místo. Důvodů proč 

využívat plavecké pomůcky je mnoho: zvýšení bezpečnosti a pestrosti plavecké výuky, 

ulehčení stabilizace polohy těla, možnost rozložení plaveckých technik na nácvik dílčích 

pohybů, zvýšení záběrového odporu.  

V dnešní době výrobci nabízejí opravdu pestrou škálu plaveckých pomůcek. Ne 

všechny pomůcky jsou ovšem pro děti vhodné, je proto důležité dbát na jejich správný  

výběr – není vhodné používat ty pomůcky, které brání dostatečným pohybům dětí. Dle 

mého názoru nejsou vhodné plovací vesty, nafukovací rukávky či plavací kruhy (omezují 

pohyb jedince, dochází k menšímu kontaktu s vodním prostředím). Tyto pomůcky vhodně 

nahradíme plaveckým pásem, nadlehčovacími kroužky. Výhodou je, že neomezují pohyb 

dětí ve vodě ani na souši, také je možné odebírat či přidávat nadlehčovací díly dle 

aktuálních potřeb dítěte. Pomůcky mají různé barvy, tvary, velikosti, jsou vyrobeny 

z různých materiálů (Čechovská, 2007). 

 

4.1 DRUHY PLAVECKÝCH POMŮCEK 

4.1.1 NADLEHČOVACÍ POMŮCKY PŘIPÍNAJÍCÍ SE NA TĚLO 

Tyto pomůcky nadlehčují plavce bez jeho aktivního úchopu. Při správném výběru 

těchto pomůcek se dítě nepotápí pod vodu, nadlehčují ho na hladině. Důležité je dbát na 

správné používání pomůcek (dostatečné utažení pásu, umístění na správné místo). U těchto 

pomůcek může dojít k návyku na zvýšený hydrostatický tlak (ten dítě „drží“ na hladině), 

po odebrání pomůcek může dojít k návratu strachu z vody. Je proto velmi důležité sledovat 

pokrok dětí a odebírat, měnit jim pomůcky dle jejich aktuálních potřeb, pokroků. 

Například plavací pás má různý počet nadlehčovacích dílků, nadlehčovací kroužky mají 

různou tloušťku atd.  

Mezi tyto pomůcky patří nadlehčovací pásy, nadlehčovací kroužky, rukávky, 

plavecké kruhy, plavecké vesty. V plaveckých hodinách využívám nadlehčovací pásy 

s různým počtem nadlehčovacích dílků a nadlehčovací kroužky různých šířek. Tyto 

pomůcky v případě potřeby měním zcela běžně v průběhu plaveckých lekcí (Mgr. P. 

Vajda, Mgr. K. Strašilová, Mgr. D. Hlavoňová, Ph.D., 2017). 
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Obr. 1: Nadlehčovací pásy                                                  Obr.2: Nadlehčovací kroužky                                               

Zdroj: Vlastní                                   Zdroj: Vlastní 

 

4.1.2 PLAVECKÉ DESKY 

Plavecké desky jsou nejrozšířenější plaveckou pomůckou. Dají se koupit v různých 

barvách, tvarech, velikostech, typech úchopu. Plavecké desky se využívají k nadlehčení 

těla při nácviku techniky pro izolaci dílčího pohybu.  

Mezi tyto pomůcky patří desky všech tvarů a velikostí, plavecké piškoty, plavecké 

nudle kulaté i ploché, plovák „rybička“. Všechny tyto pomůcky využívám ve své výuce 

velmi často. Snažím se pravidelně střídat velikosti a tvary těchto pomůcek (Mgr. P. Vajda, 

Mgr. K. Strašilová, Mgr. D. Hlavoňová, Ph.D., 2017).        

  

                    

  

 

 

 

 

Obr.3: Větší plavecké desky        Obr.4: Menší plavecké desky 

Zdroj: Vlastní           Zdroj: Vlastní 

 

 

 

Obr.5: Velká plavecká deska 

Zdroj: Vlastní 
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Obr.8: Plavecký plovák „rybička“ 

Zdroj: Vlastní 

     Obr.6: Plavecká nudle kulatá       Obr.7: Plavecká nudle plochá Obr.9: Plavecké piškoty 

      Zdroj: Vlastní   Zdroj: Vlastní   Zdroj: Vlastní 

 

 

4.1.3 PLAVECKÉ POMŮCKY ZVYŠUJÍCÍ ODPOR 

Jedním z hlavních zástupců pomůcek zvyšující odpor jsou ploutve, které jsou 

skvělým pomocníkem k odstranění chyb u techniky kraulových nohou (tzv. „šlapání 

vody“). Ploutve používám až tehdy, když jsou děti lepší plavci. Dalším ze zástupců jsou 

například plavecké packy, které však u dětí předškolního věku nepoužívám (Mgr. P. Vajda, 

Mgr. K. Strašilová, Mgr. D. Hlavoňová, Ph.D., 2017). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     Obr.10: Plavecké ploutve 

     Zdroj: Vlastní 



  POMŮCKY VYUŽÍVANÉ K VÝUCE PLAVÁNÍ 

  16 

4.1.4 PLAVECKÉ POMŮCKY PRO NÁCVIK POTOPENÍ 

Ponoření celého těla bez strachu je zcela zásadní chvíle pro výuku plavání dětí. Za 

pomocí vhodných pomůcek můžeme děti lépe motivovat k ponoření obličeje pod vodu a 

tím rychleji odbourat strach z vody. Existují pomůcky k lovení ze dna, ty se využívají, 

pokud děti nemají strach z potopení hlavy – nejlepší je, když tyto pomůcky jsou barevné 

(děti je lépe vidí) a zaujmou po potopení vertikální polohu – lépe se uchopí. Dále existují 

pomůcky, které pomáhají odbourat strach z potopení obličeje. Využíváme například 

gymnastickou obruč, pontony s dírou a skluzavky, které nejsou plaveckou pomůckou, 

ovšem po sklouznutí dochází ke kontaktu vody s obličejem.  

Jak jsem již nastínila v minulém odstavci, mezi tyto pomůcky patří například puky, 

kroužky, kolíky k lovení, pontony s dírou, gymnastické obruče a skluzavky. Ve své výuce 

nejčastěji využívám klouzačky různých velikostí, pontony s dírou a různobarevné kroužky. 

Z mé zkušenosti mají děti nejraději pontony s dírou a klouzačky (Mgr. P. Vajda, Mgr. K. 

Strašilová, Mgr. D. Hlavoňová, Ph.D., 2017). 

Obr.11: Pontony s dírou       Obr.12: Kroužky k lovení 

Zdroj: Vlastní          Zdroj: Vlastní 

Obr.13: Menší skluzavka        Obr.14: Velká skluzavka 

Zdroj: Vlastní         Zdroj: Vlastní 
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4.1.5 PLAVECKÉ POMŮCKY SLOUŽÍCÍ KE HŘE 

Samotné pomůcky většinou nemají žádný vliv (nebo pouze minimální) na 

plaveckou techniku. Tyto pomůcky využíváme ke vhodné motivaci dětí, ke zpestření 

plavecké lekce.  Tyto pomůcky mají také veliký význam (při správné motivaci) při 

odbourávání strachu z vody.  

Mezi tyto pomůcky patří například míčky různých velikostí a barev, plastová 

plovoucí zvířátka, konvičky, vodolepky, kelímky. Každou lekci je důležité proložit 

nejméně jednou hrou, děti potom výuka baví mnohem více. Čím větší mají děti strach 

z vody, tím více her je potřeba zařadit.  I s plaveckými pomůckami ke hře se dají 

procvičovat, nacvičovat plavecké způsoby – například „vozíme“ vodolepky přilepené na 

destičce za pomoci kraulových nohou (Mgr. P. Vajda, Mgr. K. Strašilová, Mgr. D. 

Hlavoňová, Ph.D., 2017). 

Obr.15: Plovoucí zvířátka        Obr.16: Vodolepky 

Zdroj: Vlastní       Zdroj: Vlastní  

  

Obr.17: Plastové balonky různých barev 

Zdroj: Vlastní 

 

 

 Obr.18: Lodička     

 Zdroj: Vlastní 
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5 NÁCVIK PLAVECKÝCH ZPŮSOBŮ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

Existují čtyři plavecké způsoby – prsa, kraul, znak a motýl. Polohy jsou buď ve splývavé 

poloze na břiše, kde plaveme prsa, kraul a motýla nebo ve splývavé poloze na zádech, kde 

plaveme znak. U dětí předškolního věku se setkáváme s nácvikem plaveckého způsobu 

kraul, znak a prsa.  Za nejjednodušší plavecký způsob je považován kraul.  

 

5.1 PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA 

Nejrozšířenější plavecký způsob jsou prsa. Patří mezi plavecké způsoby s dlouhou 

historií – technika byla popisována již v 1.učebnicích plavání. Technika prsou prošla 

mnoha změnami – snaha byla ji co nejvíce zefektivnit, z hlediska biomechaniky jsou prsa 

málo efektivní (pomocné fáze cyklu se provádějí vodou ve směru lokomoce plavce). Jde 

také o nejtěžší plavecký způsob z hlediska technického provedení – pohyby dolních a 

horních končetin je nutné provádět symetricky (Hofer, 2016). 

 

5.1.1 NÁCVIK POHYBU PLAVECKÉHO ZPŮSOBU PRSA 

Nácvik pohybu prsových nohou 

Máme na výběr z několika možností, jak učit prsové nohy. Osobně nejčastěji 

začínám s nácvikem na souši. Děti si sednou na desku, já jim ukážu správnou techniku 

prsových nohou. Po chvíli se ke mně přidají. V tu chvíli každého individuálně obcházím a 

opravuji ho. Myslím si, že samotný nácvik na souši je velmi důležitý, děti si při něm 

postupně zafixují správný pohyb nohou. Po nácviku na souši následuje nácvik prsových 

nohou na zádech s destičkou, při kterém děti pomocí gest opravuji. Teprve když děti 

zvládají správnou techniku prsových nohou na zádech s destičkou, tak je zkouší bez ní 

(nejprve jsou ruce podél boků, potom za hlavou). Děti předškolního věku prsové nohy na 

zádech bez destičky většinou nezvládají. Samotný nácvik prsových nohou pro ně není 

lehký. Teprve když děti zvládnou prsové nohy na zádech s destičkou, tak postupně 

nacvičují prsové nohy na břiše opět s destičkou a s dýcháním do vody. 
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Nácvik pohybu prsových rukou 

Stejně jako u prsových nohou, tak i u prsových rukou je mnoho možností, jak učit 

prsové ruce. S nácvikem začínáme na souši. Děti stojí v mírném předklonu a já jim 

pomáhám Já začínám s nácvikem na souši. Děti stojí v mírném předklonu a já s každým 

nacvičuji pohyb individuálně. Důležité je, aby mělo dítě prsty u sebe a nekroužilo 

zápěstími. Pokud dítě pohyb paží na souši zvládá, přidáme ještě výdechy. Následuje nácvik 

prsových rukou na břiše s plaveckou nudlí. 

 

5.1.2 ČASTÉ CHYBY PŘI PLAVECKÉM ZPŮSOBU PRSA 

Chyb u plaveckého způsobu prsou může být mnoho, proto je velmi důležité dbát na 

správný a postupný nácvik techniky. 

Nejčastější chyby jsou-příliš šikmá či křečovitá poloha těla, hlava zdvižená stále 

nad vodou, zakloněná hlava, nohy skrčené pod břichem, zadek vyčnívající nad vodu, každé 

koleno jde jiným směrem, špatné či neúplné nastavení chodidel, zcela vynechaná fáze 

splývání, moc rychlé pohyby (Čechovská, 2007). 

 

5.2 PLAVECKÝ ZPŮSOB KRAUL 

Kraul je považován za nejrychlejší plaveckou techniku díky střídavé práci horních a 

dolních končetin. Horní končetiny jsou přenášeny vpřed vzduchem, díky čemuž mají 

minimální brzdící účinky. Při správném provedení mají hlavní hnací sílu paže. Dolní 

končetiny vykonávají kmitavý (vlnovitý pohyb). Dýchání je také velmi efektivní, 

umožňuje zaujímat téměř vodorovnou polohu na hladině (Hofer, 2016). 

 

5.2.1 NÁCVIK POHYBU PLAVECKÉHO ZPŮSOBU KRAUL 

Nácvik pohybu kraulových nohou 

Je mnoho možností, jak se správný pohyb kraulových nohou učit. Kraulové nohy 

děti využívají již od samotného začátku plavání. Začínám s nácvikem na souši. Děti se 

posadí na okraj bazénu, ruce se opírají za tělem a ve vodě pohybují střídavě oběma nohama 

nahoru a dolů. Dále nacvičuji kraulové nohy ve vodě – děti se drží okraje bazénu a zkouší 

ve vodě kraulové nohy. Jako motivaci využívám například hru „Autíčka“. Následuje 

nácvik kraulových nohou s velkou destičkou.  
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Nácvik pohybu kraulových rukou 

Je mnoho způsobů, jak učit kraulové ruce. Kraulové ruce jsou pro děti předškolního 

věku náročné, tento pohyb se dokáží naučit pouze děti, které z vody nemají strach a jsou to 

již lepší plavci. S nácvikem kraulových rukou vždy začínám na souši. Děti si přilepí desku 

na zeď do výšky ramen, předkloní se, dlaně si opřou o desku. Pohyb paží nesmí být zbrklý, 

trup musí být fixovaný – dítě se nesmí hýbat ze strany na stranu. Při nácviku paží na souši 

nacvičujeme rovnou i správný způsob dýchání. Důležité je děti stále opravovat. Následuje 

nácvik ve vodě s deskou a plochou plaveckou nudlí. Nudli si dají děti pod břicho a desku 

do rukou, natáhnou paže. Nejprve nacvičují pouze jednu paži, přidají druhou a pak obě 

dvě. 

 

5.2.2 ČASTÉ CHYBY PŘI PLAVECKÉM ZPŮSOBU KRAUL 

Chyb při plaveckém způsobu kraul může být mnoho, proto je velmi důležité dbát na 

správný a postupný nácvik a je nutné děti stále opravovat. 

Nejčastější chyby jsou-nohy se krčí pod tělo, ohnutá chodidla-pohyb v kotnících 

není uvolněný, příliš šikmá poloha těla, paže příliš ohnutá v lokti, nádech je proveden 

záklonem hlavy, paže se zanořují těsně u hlavy skrčené (Čechovská, 2007). 

 

5.3 PLAVECKÝ ZPŮSOB ZNAK 

Plavecká poloha na zádech je považována za odpočinkovou polohu. Znak není tedy 

tolik náročný jako ostatní plavecké styly, přesto je využíván plavání málo. Plavecký 

způsob znak je považován za nejzdravější plaveckou techniku. Jednou z výhod této polohy 

je, že dítě nemusí dýchat do vody (Hofer, 2016). 

 

5.3.1 NÁCVIK POHYBU PLAVECKÉHO ZPŮSOBU ZNAK 

Nácvik pohybu znakových nohou 

U znaku je nejobtížnější zaujmutí a udržení splývavé polohy. Během pohybu nohou 

bývá udržení správné polohy problematické. Je velmi důležité, aby děti měly při nácviku 

správně zapnutý pás okolo těla. Znakové nohy učím ve většině případech rovnou ve vodě 

s destičkou, plaveckou nudlí. Začínám s destičkou pod hlavou. Pokud dítě tuto polohu 

zvládá, výcvik pokračuje s destičkou ve vzpažení. Pokud dítě zvládá i toto, nacvičujeme 
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znakové nohy s destičkou na břiše. Bez destičky většina předškolních dětí plavecké nohy 

nezvládá. 

Nácvik pohybu znakových rukou 

Před nácvikem znakových paží je důležité dbát na techniku znakových nohou, 

správnou splývavou polohu. Pro nácvik znakových paží využíváme tzv. rozložený znak, 

při kterém se paže potkávají ve vzpažení. Dětem během nácviku nezdůrazňujeme detaily 

postavení paží – vytáčení ramene, záběr malíkovou hranou. Soustředily by se na detaily, 

ale na podstatné znaky by se nesoustředily. Pro nácvik souhry je důležité využívat dostatek 

nadlehčovacích pomůcek. Před samotným nácvikem dětem názorně předvedu, jaká je 

správná technika znakových paží. Poté děti zkusí pohyb paží nacvičit na souši. Následuje 

nácvik ve vodě – dítě plave znakové nohy, má destičku na břiše. Nacvičuje správný pohyb 

jedné paže, následně je prostřídá. Pokud děti tento pohyb zvládají, vyzkouší si souhru 

znakových rukou i nohou s nadlehčovacím pásem (Čechovská, 2007). 

 

5.3.2 ČASTÉ CHYBY PŘI PLAVECKÉM ZPŮSOBU ZNAK 

Nejčastější chyby jsou-nohy se příliš krčí v kolenou, kolena jsou z vody, chodidla 

jsou ohnutá – pohyb v kotnících není uvolněný, poloha je šikmá a hlava předkloněná, se 

zanořují těsně u hlavy, paže zabírá pod tělo, paže zabírá příliš ohnutá v lokti, dítě zadržuje 

dech, paže se dobíhají v připažení, nohy nepracují pravidelně (Čechovská, 2007). 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST  

6.1 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bude vytvoření souboru plaveckých lekcí s vhodnými 

plaveckými pomůckami pro účely práce učitelů dětí předškolního věku.  

  

ÚKOLY PRÁCE 

• Uvedení zásobníku her a cvičení vhodných pro plaveckou výuku dětí předškolního 

věku. 

• Rozbor vhodných pomůcek pro plaveckou výuku dětí.  

• Zařazení fotodokumentace s jednotlivými plaveckými činnostmi do praktické části 

bakalářské práce.  

• Sestavení plánu plaveckého kurzu pro děti předškolního věku. 

 

6.2 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části bakalářské práce jsem se zaměřila na sestavení zásobníku her, 

pomocí kterých se děti naučí novým plaveckým dovednostem. Hry jsem rozdělila do pěti 

skupin – „hry pro seznámení s vodou“, „hry pro nácvik splývání“, „hry pro nácvik 

dýchání“, „hry s pomůckami“ a „hry pro potápění a orientaci ve vodě“.  

Fotodokumentaci jsem nafotila v bazénu, kde zároveň vyučuji plavání dětí. Snažila 

jsem se zde popsat mé postřehy z praxe – kapitola se jmenuje „O plaveckých lekcích“.   

V další kapitole jsem představila lekce plavání na jedno pololetí (18 plaveckých 

lekcí). Všechny jsou sestavené tak, aby byly vhodné pro děti předškolního věku. Každou 

lekci jsem rozdělila na dvě kategorie (děti, které mají strach z vody a děti, které mají vodu 

rády). Každá je koncipována na délku 40 minut, sestavila jsem na základě svých 

zkušeností tak, aby byly proloženy zábavnými hrami, správnou motivací. Myslím si, že 

takto vedená výuka je efektivní, zábavná. Cílem je, aby si děti osvojily plavecké 

dovednosti přirozeně hravou, nenásilnou formou.  

Do poslední kapitoly jsem vložila fotodokumentaci z plaveckých lekcí. Na 

fotografiích je vidět, jak vypadají nejčastěji zmiňované plavecké polohy, hry, o kterých 
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jsem psala v kapitole s názvem „plavecké lekce“. Moje figurantka je dívka předškolního 

věku, která mé plavecké lekce navštěvuje, jejíž rodiče s přidáním fotografií do mé práce 

souhlasili. Některá z fotografií je z plaveckých lekcí jedné mateřské školy, kde občas 

vyučuji. Rodiče též s přidáním fotografií souhlasí. 

 

6.3 ZÁSOBNÍK HER DO VODY 

Pomocí her se děti skvěle učí novým dovednostem zábavnou a hravou formou. Z tohoto 

důvodu jsem vytvořila zásobník her rozdělený do pěti skupin - „hry pro seznámení 

s vodou“, „hry pro nácvik splývání“, „hry pro nácvik dýchání“, „hry s pomůckami“ a „hry 

pro potápění a orientaci ve vodě“. Díky tomuto dělení se dá rychle zorientovat v zásobníku 

her a najít správnou hru pro danou chvíli.  

 

6.3.1 HRY PRO SEZNÁMENÍ S VODOU 

„Ručkování“ 

Děti ručkují po okraji bazénu. Můžou ručkovat jenom tak, nebo si zahrají na honěnou. 

Pomocí ručkování se snaží navzájem dohonit. 

 

„Vláček“ 

Děti se chytí za ramena a jsou za sebou v zástupu – „jede vláček“. 

 

„Krokodýl“ 

Děti chodí v podřepu po bazénu, předpaží a spojí paže, ústa a nos ponoří pod vodu, oči 

jsou nad hladinou.  

 

„Auta“ 

Děti se drží okraje bazénu. Lektor si vezme 3 předměty v barvách semaforu – zelená, 

oranžová a červená. Pokud zvedne zelený předmět – děti natáhnou paže a přidají kraulové 

nohy (auto jede). Při změně na oranžové kolečko děti stále koupou kraulové nohy, ovšem 

přidají foukání do vody (auto brzdí) a na červenou děti se pouze drží okraje bazénu (auto 

stojí). 
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„Velryba“ 

Děti se drží okraje bazénu. Mají natažené paže. Začnou říkat říkadlo, přitom se přitahují a 

následně odtahují od kraje bazénu (dělají „vlny“). Říkadlo: „Kolébá se velryba, celé moře 

rozhýbá. Už se vlny dělají, od prostředka ke kraji.“ 

 

„Spadla lžička“ 

Cílem této hry je nácvik potopení hlavy. Děti se drží okraje a říkají společně říkadlo 

„Spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk“, když říkadlo dořeknou, potopí hlavu pod vodu. 

Kdo se bojí potopit hlavu pod vodu, pouze fouká do vody. 

 

6.3.2 HRY PRO NÁCVIK DÝCHÁNÍ 

„Foukání do míčku“ 

Děti si vyberou míček v barvě, která se jim líbí. Ve vodě do něj foukají a snaží se ho tímto 

způsobem dostat na určené místo.  

 

„Kloboučku, otoč se“ 

Děti se drží okraje bazénu, dostanou „klobouček“ – foukací míček. Děti se snaží foukat do 

vody tak, aby se „klobouček“ otočil a tím změnil barvu. Mohou počítat, kolikrát se jim 

„klobouček“ otočil. 

 

„Horká polévka“ 

Děti foukají do „polévky“ – do vody, aby již nebyla horká. 

 

„Mrkaná“ 

Děti se drží okraje bazénu. Na koho lektor mrkne, ten začne foukat do vody. Nakonec 

foukají do vody všechny děti současně.  

 

„Rozzlobený hastrman“ 

Vodník se potápí, zlobí a vypouští bubliny pod hladinou. K tomu rukou hrozí z vody. 

Zkusíme si děti taky zahrát na vodníka.  
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„Vyfoukni vodu“ 

Děti si naberou vodu do dlaní a snaží se jí všechnu postupně vyfoukat pryč.  

 

„Hasiči“ 

Děti se hluboce nadechnou, potopí se pod vodu. Snaží se vydechovat a zároveň houkat.  

 

6.3.3 HRY PRO NÁCVIK SPLÝVÁNÍ 

„Medúza“ 

Děti se zhluboka nadechnou a položí se do splývavé polohy na břicho jako medúza – 

roztáhnou ruce a nohy.  

 

„Hvězdice“ 

Děti se položí na záda na hladinu, roztáhnou ruce a nohy. V této poloze v klidu dýchají. 

 

„Hurá do Vesmíru“ 

Děti se drží okraje bazénu, nohy skrčí a opřou si je o stěnu bazénu. Na smluvený povel 

„vystartují jako rakety“ – odrazí se od stěny a lehnou si na záda. Snaží se v této poloze 

vydržet co nejdéle (bez kopání nohou, pomoci rukou).  

 

„Hvězda“ 

Děti vytvoří kruh a stojí čelem k sobě. Na smluvený povel se zhluboka nadechnou, vzpaží 

a volně se položí na hladinu. Splývají až do středu hvězdy, kde se potkají s kamarády.  

 

„Mrtvola“ 

Děti se zhluboka nadechnou, položí se do splývavé polohy na břicho. Dítě postupně 

vydechuje všechen vzduch – klesá tedy ke dnu.  

 

„Podplouvaná“ 

Děti vytvoří dvojice. Jeden z dvojice se postaví a rozkročí nohy, druhý ho má za úkol 

podplavat. Spolu se prostřídají. Tato aktivita je možná i ve více dětech – trojice, čtveřice 

atd. 
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6.3.4 HRY S POMŮCKAMI 

„Rybáři“ 

U této hry děti procvičují prsové ruce. Dětem do bazénu připravím plavací plastové ryby. 

Děti je mají za úkol všechny ryby „chytit“ a doplavat s nimi na okraj a položit je do jejich 

rybníku (velká modrá deska).  

 

„Koně“ 

Děti si vezmou plochou plaveckou nudli, kterou si dají mezi nohy – sedí na ní jako na 

koni. Dítě skočí do vody a musí se dopravit se na konec bazénu. Jaký zvolí pohyb, směr je 

zcela na něm. 

 

„Vánoční strom“ 

Zdobíme pomocí vodolepek vánoční stromeček. Děti vyberou vodolepku, kterou si přilepí 

na plaveckou desku. Pomocí znakových nohou a natažených paží dopraví vodolepku na 

konec bazénu, kde jí nalepí na vánoční strom. Tuto hru zařazujeme v období adventu. 

  

„Zvíře, dopravní prostředek nebo rostlina/strom?“ 

Na konec bazénu připravíme 3 desky různých barev. Na žlutou desku budou mít děti za 

úkol nalepit všechna zvířata. Na zelenou všechny dopravní prostředky a na fialovou 

rostliny a stromy. Děti si vyberou jednu vodolepku, kterou si přilepí na plaveckou desku. 

Pomocí znakových nohou a natažených paží dopraví na konec bazénu vodolepku, kterou 

mají za úkol nalepit na desku dle zadaných kritérií.  

 

„Jakou barvu máš?“ 

Na konec bazénu připravíme desky různých barev. Na druhé straně bazénu si děti vyberou 

vodolepku jedné barvy, kterou si nalepí na svoji desku. Pomocí znakových nohou a 

natažených paží dopraví vodolepku na konec bazénu, kde ji nalepí na desku podle 

zadaných kritérií. 

 

„Pomoc Klaunovi“ 

Klaunovi se do bazénu rozsypaly balonky. Děti, pomůžete klaunovi? Na hladině jsou dvě 

barevné desky s dírou (pontony), do kterých patří balonky. Děti plavou prsové ruce a 
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prsové nohy (pokud neumí, tak znakové). Společně se snaží všechny balonky pochytat a 

dát je do díry pontonu. 

 

„Pan čáp ztratil čepičku“ 

K této hře využijeme říkanku „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku, 

ČERVENOU.“ Do bazénu rozházíme barevné balonky a obruče. Děti se pohybují po 

bazénu a říkají říkanku. Podle zadané barvy chytí balonek a dají ho do správné obruče.  

 

 

6.3.5 HRY PRO POTÁPĚNÍ A ORIENTACI VE VODĚ 

„Šipky“ 

U šipky začínáme vždy s nácvikem od kraje bazénu, ne z bloku. Děti klečí na jednom 

koleni. Ruce vzpaží a mezi ně schovají hlavu. Dlaně prorazí vodní hladinu. Z vody se jako 

první vynoří paže, potom zbytek těla. Začínáme s nácvikem v kleku, poté ve stoje, poté až 

se přesouváme k bloku, kde opět začínáme s nácvikem z kolene, potom až ze stoje 

 

„Skok do televize“ 

Děti skáčou z bloku do pontonu s dírou „do televize“. Dbáme na to, asi si nedržely nos.  

 

„Závody ve skoku do výšky“ 

Děti skáčou z bloku do výšky přes plaveckou nudli. Cílem je skočit tak, aby se plavecké 

nudle nedotkly. Dbáme na to, aby si nedržely nos a soustředily se na skok. 

 

„Tři televize“ 

Děti skáčou z bloku a mohou si vybrat, do které „televize“ skočí. Učitelka spojí tři 

„televize“ za sebe a děti si tak mohou vybrat, jak daleko chtějí skočit. Opět dbáme na to, 

aby si děti nedržely nos.  

 

„Lovci pokladů“ 

Do bazénu lektor rozhází do různé hloubky různě barevné kroužky. Děti mají za úkol 

všechny kroužky („poklad“) vylovit. 
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„Hřebík“ 

Děti skáčou z bloku jako „hřebík“ – mají nohy u sebe, ruce připažené. Na povel skočí 

snožmo do vody, pokusí se dotknout dna.  

 

„Kufr“ 

Děti skáčou do bazénu z bloku v podobě „kufru“ – ve výskoku skrčí nohy a chytnou se za 

kolena.  

 

„Jede vláček vlak“ 

Děti se postaví blízko sebe – udělají řadu. Rozkročí nohy – vytvoří tunel. Dítě se potopí a 

podplouvá ostatní, může si pomáhat přitahováním se za nohy – „vlak jede tunelem“.  

 

Ztracená židle“ 

Děti stojí na okraji bazénu čelem od bazénu. Na pokyn se pokusí sednout si jako na židli, 

ovšem za nimi není židle, ale voda. Tato aktivita se nemůže provádět najednou, nýbrž 

jednotlivě či na přeskáčku – aby nedošlo k úrazu. 

 

„Tobogán“ 

Děti se v sedu kloužou na klouzačce. Když se dítě bojí, držíme ho za ruku.  

 

6.4 PLAVECKÉ LEKCE 

 Před každou lekcí připomínáme dětem, že v bazénu se nemůže běhat, protože může 

dojít velmi rychle k úrazu. Také jim připomínáme, kdy je bezpečné skočit do vody bazénu 

(například: „Skočit můžeš tehdy, když je kamarád za schůdky, jinak bys mu skočil na 

hlavu a ublížil mu“).  

Pro efektivní výuku je důležité vědět, že aktivity děti baví pouze chvíli, proto je 

důležité činnosti střídat a v dalších lekcích se k nim vracet. Děti si díky tomu plavecké 

dovednosti osvojí rychleji, než kdyby opakovaly jednu aktivitu stále dokola. Aby nebyly 

aktivity stále stejné, můžeme u nich střídat pomůcky. 

Plavecká družstva v mé předplavecké výuce nejsou stabilní. V případě zlepšení děti 

přechází do lepší skupiny a naopak. Díky tomu mají děti velkou motivaci zlepšovat se. U 
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výuky musíme dbát na správné provedení plaveckých způsobů, děti stále opravovat, ale 

nesmíme zapomínat na pochvalu, motivaci. 

Na rozplavání je dobré dát dětem vždy více plaveckých pomůcek. Během rozplavání 

můžeme nadlehčovací pomůcky postupně ubírat. Vždy záleží na dovednostech dítěte. Také 

učíme děti samostatnosti – zapamatování si, zda mělo dítě plavecký pásek či nadlehčovací 

kolečka (kolik), nandání a zapnutí pásku – lektor vždy kontroluje, aby mělo dítě dostatek 

plaveckých pomůcek a také zda má plavecké pomůcky správně nandané (pásek dítě dobře 

zapnutý, utažený, nadlehčovací kolečka na správném místě). Po skončení plavecké výuky 

se děti učí uklízet plavecké pomůcky na správné místo. 

Obr.19: Plavecký bazén 

Zdroj: Vlastní 

 

Fotodokumentaci jsem pořídila v plaveckém bazénu gymnázia J. Heyrovského. 

V tomto bazénu také vyučuji lekce plavání v plavecké škole magistry Markéty Táborské. 

Tento bazén je dlouhý 17 metrů a hluboký 110-180 cm. Teplota vody bazénu je 

automaticky vyhřívána na 28,5 stupňů. 

 

6.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM PLAVECKÝCH LEKCÍ 

Úvodní část trvá z pravidla 3-4 minuty. V této části se společným pozdravem „ahoj“ 

pozdravíme, děti si nandají (za pomoci lektorů, učitelů) nadlehčovací plavecké pomůcky. 

Rušná část trvá 5-8 minut. V této části se děti rozplavou (někdy pomocí hry) a hrají hry u 

kraje bazénu pro seznámení s vodou, nácvik dýchání, splývání. Hlavní část trvá okolo 20 ti 

minut. V této části dochází k nácviku plaveckých dovedností (děti se učí nové plavecké 
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způsoby – prsa, kraul a znak pomocí her).  Závěrečná část trvá okolo 7-10 minut. V této 

části děti hrají hry pro nácvik potápění a orientaci ve vodě, následuje „5 minut volna“ – 

v této chvíli mají děti pět minut na volnou hru – mohou si vzít velké desky, plováky, 

konvičky, plastové ryby, balonky, míče, lodičky, desky. Mohou plavat, hrát si u kraje 

bazénu, sedět na plavecké desce, potápět se. Z mojí zkušenosti se děti vždy na „volno“ 

těší, hrají si, odpočívají. Na konci závěrečné části si děti sundají nadlehčovací pomůcky, 

rozloučí se společným pozdravem „ahoj“ a odchází s učitelkou do sprch. Lekce jsou 

vyzkoušené, počet a obtížnost aktivit odpovídá časové dotaci (samozřejmě se může stát, 

že někdy nestihneme aktivity všechny či musíme nějakou aktivitu přidat).  

 

6.6 PLAVECKÉ LEKCE NA JEDNO POLOLETÍ 

1. Lekce 

Na začátku lekce se pozdravíme, naučíme se náš nový společný pozdrav-na 

smluvený signál všechny děti zakřičí co nejhlasitěji „ahoj“, řekneme si základy 

bezpečnosti, ukážeme dětem, jak si správně nandají a zapnou plavecké pásky a 

vezmou si nadlehčovací kruhy (úvodní část). Děti se posadí na okraj bazénu, nohy 

si dají do vody. Kdo z dětí chce, postupně si vleze do vody a může začít plavat. 

Lektoři sledují, zda některé z dětí nepotřebuje přidat či ubrat plavecké pomůcky. 

Dětem, které mají strach a do vody nešly, přidáme více nadlehčovacích pomůcek, 

chytíme je za ruce a dáme je do vody. Pokud nechtějí plavat, ručkují po okraji 

bazénu. Rozplavání a rozdělení dětí do družstev (rušná část) bude trvat cca 10 

minut. 

Lektoři rozdělí dětí do dvou družstev dle plaveckých dovedností dětí-

rybičky (neplavci) a delfíni (mírně pokročilí). 

• Rybičky  

o Hlavní část 

▪ hra u kraje bazénu „autíčka“ – hru ze začátku hrajeme 

pouze se zelenou a červenou barvou (kopání, 

zastavení) 

▪  KN s větší deskou, kdo chce, dýchá do vody 

▪ Nácvik na souši PR s básničkou „Malujeme kolečka, 

velká jako sluníčka“ - individuální nácvik, oprava 
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▪ PR s plochou plaveckou nudlí, KN 

o Závěrečná část 

▪ hra „Pomoc klaunovi“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Hlavní část 

▪ hra u kraje bazénu „autíčka“ – procvičujeme KN, 

dýchání do vody 

▪ KN s menší plaveckou deskou, dýchání do vody 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou  

▪ nácvik PR na souši s básničkou „Malujeme kolečka, 

velká jako sluníčka“) + oprava a individuální nácvik 

▪ PR s plochou plaveckou nudlí, PN/KN 

o Závěrečná část 

▪ Hra „Skok do televize“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

2. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat 

nadlehčovací kolečka (lektor kontroluje, 

dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ kdo má pásek, posadí se na okraj bazénu a 

rozplave se – na konci bazénu děti vylezou, 
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obejdou ho a vlezou znovu do vody popředu, kdo 

chce-skok 

▪ hra u kraje bazénu „velryba“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou + dýchání do vody (kdo chce) 

se hrou „Jakou barvu máš?“ 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou/s plaveckým 

plovákem „rybička“ – v případě strachu 

▪ Nácvik PR na souši s básničkou, PR+KN s 

plochou plaveckou nudlí 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ - malá klouzačka (za ruku) 

PR+KN 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání na libovolný plavecký způsob 

▪ Hry u kraje bazénu „horká polévka“ a „autíčka“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou 

▪ KN s velkou plaveckou deskou + dýchání do vody 

▪ Nácvik PN na souši, PN s menší deskou za hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR + PN/KN s plochou 

plaveckou nudlí 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ – větší klouzačka, PR + KN 
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▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

3. Lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „rybáři“ 

▪ Hry u kraje bazénu „vyfoukni vodu“ a „autíčka“ 

▪ Hra „hvězdice“ – nácvik splývání 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PR na souši s básničkou, PR+KN s plochou 

plaveckou nudlí a hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ ZN s malou deskou pod hlavou/s plovákem „rybička“ 

▪ KN s větší deskou se hrou „jakou barvu máš?“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „rybáři“ 
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▪ Nácvik dýchání-hra „horká polévka 

▪ Hra „hvězdice“ a „medúza“ – nácvik splývání  

o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+KN(PN) s plochou 

plaveckou nudlí 

▪ Hra „skok do televize“ 

▪ ZN s větší deskou pod hlavou 

▪ KN s menší deskou a plochou plaveckou nudlí pod 

břichem + dýchání a hrou „jakou barvu máš?“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

4. Lekce  

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ Rozplavání – děti se sklouznou po desce = klouzačce, 

plavou PR+KN 

▪ Nácvik dýchání – hra „kloboučku, otoč se“ 

▪ Hra „ručkování“  

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou + dýchání se hrou „zvíře, dopravní 

prostředek, rostlina/strom?“  

▪ ZN s menší deskou za hlavou 
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▪ Nácvik splývání – hra „hvězdice“ 

▪ Nácvik PR na souši, PR + KN/PN s plochou 

plaveckou nudlí 

o Závěrečná část 

▪ Hra „skok do televize“ / klouzačka z desky (strach) 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání – hra „tobogán“ - PR+PN/KN 

▪ Nácvik dýchání se hrou „kloboučku, otoč se“ 

▪ Hry u kraje bazénu „ztracená židle“ a „auta“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou + dýchání se hrou 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ Hra „hvězdice“ a „medúza“ – nácvik splývání 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s deskou pod 

hlavou  

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tři televize“ – skoky do vody 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 
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5. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „rybáři“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „mrkaná“ a „vyfoukni vodu“ 

▪ Hra u kraje bazénu „velryba“ a „auta“ 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PR na souši, PR+KN/PN s plochou plaveckou 

nudlí 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody – se hrou „jakou 

barvu máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN s větší deskou pod hlavou 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ – menší klouzačka, (strach-držení za ruku) 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část  

▪ Společný podrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání při hře „jakou barvu máš?“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „horká polévka“ a „mrkaná“  

▪ Hry u kraje bazénu „auta“ a „spadla lžička“ 
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o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou nudlí 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ KN s větší deskou, dýchání se hrou „jakou barvu máš?“ 

▪ Hry „šipky“ - nácvik šipek z kolene na okraji bazénu 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ – větší klouzačka 

▪  5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

6. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ Rozplavání při hře „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „horká polévka“ a „mrkaná“ 

▪ Hra u kraje bazénu „spadla lžička“ a „auta“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s větší deskou 

▪ Nácvik PR na souši, PR + KN/PN s plochou 

plaveckou nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ Hra „medúza“ a „hvězdice“ – nácvik splývání 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou 
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o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“, sklouznutí do vody po desce/skok do 

vody 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ „Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání při hře „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „horká polévka“ a „mrkaná“ 

▪ Hry „spadla lžička“ – nácvik potopení hlavy, „auta“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou a plochou plaveckou nudlí, 

dýchání 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ Hry „hvězdice“ a „hurá do Vesmíru“ – nácvik 

splývání  

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 
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7. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pomoc klaunovi“ 

▪ Nácvik dýchání se hrou „vyfoukni vodu“ 

▪ Hry u kraje bazénu „auta“ a „velryba“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s vetší deskou pod hlavou 

▪ KN s menší deskou + dýchání do vody se hrou“ jakou 

barvu máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s větší deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+KN/PN s plaveckou nudlí 

▪ Nácvik splývání se hrou „hvězdice“ 

o Závěrečná část 

▪  Hra „tobogán“ společně se hrou „foukání do míčku“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ „Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pomoc klaunovi“ 

▪ Nácvik dýchání se hrou „kloboučku, otoč se“  

▪ Hra u kraje bazénu „hvězda“ – nácvik splývání 
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o Hlavní část 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ KN s větší deskou + dýchání se hrou „jakou barvu 

máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s větší deskou  

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z kolene 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ společně se hrou „foukaná“  

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

8. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „Zvíře, dopravní prostředek nebo 

rostlina/strom?“ 

▪ Nácvik dýchání-hry „kloboučku, otoč se“ a „mrkaná“ 

▪ Hra „ručkování“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou 

▪ Nácvik splývání se hrou „medúza“ a „hvězdice“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+KN/PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „pomoc Klaunovi“ 
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o Závěrečná část 

▪ Hra „závody ve skoku do výšky“/strach hra 

„tobogán“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ „Společný pozdrav „ahoj“, bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání – libovolný plavecký způsob 

▪ Nácvik dýchání-hry „kloboučku, otoč se“ a „mrkaná“ 

▪ Hra „auta“ a „velryba“  

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ Nácvik splývání na zádech se hrou „hurá do 

Vesmíru“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s větší deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí  

o Závěrečná část 

▪ Hra „závody ve skoku do výšky a do dálky“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 
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9. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Děti si začnou zapínat pásky, nandávat nadlehčovací 

kolečka (lektor kontroluje, dopomáhá) 

o Rušná část 

▪ Rozplavání – děti se sklouznou po desce = klouzačce, 

plavou PR+KN/PN 

▪ Nácvik splývání při hrách „hvězdice“ a „medúza“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „vyfoukni vodu“ a „mrkaná“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s plochou plaveckou nudlí pod hlavou 

▪ KN s větší deskou + dýchání a hra „jakou barvu 

máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou  

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN/KN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „skok do televize“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání – děti se sklouznou po vetší klouzačce, 

plavou PR+PN/KN 

▪ Nácvik splývání při hrách „hvězdice“ a „medúza“ 
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▪ Nácvik dýchání – hry „vyfoukni vodu“, „auta“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s plochou plaveckou nudlí pod hlavou 

▪ KN s menší deskou a plochou plaveckou nudlí pod 

břichem, dýchání a hra „jakou barvu máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „lovci pokladů“ – lovení předmětů 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

10. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Nácvik dýchání – hra „rozzlobený hastrman“ 

▪ Hry u kraje bazénu „velryba“, „auta“ a „spadla 

lžička“ 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s větší deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN/KN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ Nácvik splývání-hry „hvězdice“ a „medúza“ 
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▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody a hrou „jakou 

barvu máš?“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pomoc Klaunovi“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „rozzlobený hastrman“, 

„vyfoukni vodu“ 

▪ Hry u kraje bazénu „spadla lžička“ a „auta“ 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ Hra pro nácvik splývání „hurá do Vesmíru“ 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody  

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 
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11. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „rybáři“  

▪ Nácvik dýchání – hra „kloboučku, otoč se“ 

▪ Nácvik splývání – hra „medúza“ 

▪ Hry u kraje bazénu „velryba“ a ztracená židle“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s plochou plaveckou nudlí pod hlavou 

▪ KN s větší deskou, dýchání a hra „jakou barvu máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR, PR+KN/PN s plochou plaveckou nudlí se 

hrou „foukání do míčku“ – nácvik dýchání 

▪ Nácvik splývání – hra „hvězda“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tři televize“ – skoky do vody 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „rybáři“ 

▪ Nácvik splývání – hra „hvězdice“ 
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▪ Nácvik dýchání – hra „kloboučku, otoč se“ 

▪ Hra u kraje bazénu „auta“ a „velryba“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ ZN, paže připažené – plavání na kratší vzdálenost 

▪ KN s větší deskou, dýchání a hra „jakou barvu máš?“  

▪ Nácvik PN na souši, PN s menší deskou pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z okraje bazénu 

o Závěrečná část 

▪ Hra „Lovci pokladů“ – lovení předmětů 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

12. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Hra u kraje bazénu „ručkování“ 

▪ Nácvik dýchání – hra „mrkaná“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání a hra „jakou barvu máš?“ 

▪ ZN s nadlehčovacím kroužkem pod hlavou 

▪ Nácvik splývání na zádech – „hurá do Vesmíru“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN s větší deskou pod hlavou 
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▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ – větší klouzačka 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Nácvik dýchání – hry „horká polévka“ a „mrkaná“ 

▪ Nácvik splývání – hry „medúza“ a „hvězdice“ 

o Hlavní část 

▪ KN s menší deskou, dýchání do vody 

▪ Nácvik KR na souši, KN+KR s plochou plaveckou 

nudlí a menší deskou 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“ (splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

pod hlavou 

▪ PR+PN s plochou plaveckou nudlí a hrou „rybáři“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ – velká klouzačka 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 
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13. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Děti se sklouznou po klouzačce a plavou PR+PN/KN 

▪ Nácvik splývání – hry „medúza“ a „hvězdice“ 

▪ Nácvik dýchání-hra „rozzlobený hastrman“ 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s větší deskou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN/KN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ ZN s nadlehčovacím kroužkem pod hlavou, na břiše 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody se hrou „jakou 

barvu máš?“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „skoky do výšky a do dálky“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část  

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Děti se sklouznou po klouzačce a plavou PR+PN 

▪ Nácvik splývání – hry „hvězda“ a „hvězdice“ 

▪ Nácvik dýchání – hra „rozzlobený hastrman“ 
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o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“ (splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody se hrou „jakou 

barvu máš?“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tři televize“ a „hřebík“– skoky do vody 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

14. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Děti skáčou do vody z bloku a plavou PR+PN/KN 

▪ Hry u kraje bazénu „auta“, „velryba“ a „ztracená 

židle“ 

▪ hra „hurá do Vesmíru“(splývání) + ZN, paže 

připažené  

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s menší deskou 

pod hlavou 
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▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

▪ ZN s nadlehčovacím kroužkem na břiše 

▪ Hra „šipky“ z kolene/strach-hra „tobogán“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Děti skáčou z bloku – hra „hřebík“, plavou PR+PN 

▪ Hry u kraje bazénu „auta“ a „ztracená židle“ 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“ (splývání)+ZN, paže 

připažené 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ Nácvik KR na souši, KR+KN s menší deskou a 

plaveckou nudlí 

▪ ZN s nadlehčovacím kroužkem na břiše 

▪ Nácvik PN na souši, PN s menší deskou pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z kolene 

o Závěrečná část 

▪ Hra „koně“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 
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▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

15. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Hry u kraje bazénu „ztracená židle“ a „spadla lžička“ 

▪ Nácvik dýchání se hrou „horká polévka“ 

▪ Nácvik splývání – hry „medúza“ a „hvězdice“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s nadlehčovacím kroužkem pod hlavou, na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“ (splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ KN s větší deskou, dýchání a hra „jakou barvu máš?“ 

▪ Nácvik PN na souši, PN s plaveckou nudlí za hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plaveckou nudlí 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z kolene z okraje bazénu 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ – velká klouzačka 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 
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o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Hry u kraje bazénu „ztracená židle“ a „auta“ 

▪ Nácvik dýchání se hrou „horká polévka“  

▪ Nácvik splývání – hra „hvězda“ a „medúza“ 

o Hlavní část 

▪ ZN s nadlehčovacím kroužkem pod hlavou, na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“(splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ KN s větší deskou, dýchání a hra „jakou barvu máš?“ 

▪ Nácvik KR na souši, KN+KR s menší deskou 

▪ Nácvik PN na souši, PN na zádech s čárou pod 

hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plaveckou nudlí 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z kolene u okraje bazénu 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tobogán“ a „lovci pokladů“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

16. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pomoc klaunovi“ 

▪ Hra „ručkování“ 

▪ Nácvik dýchání – hra „kloboučku, otoč se“ 
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o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ ZN s menší deskou pod hlavou, na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“(splývání)+ ZN, paže 

připažené 

▪ Hra šipky – nácvik šipek z kolene u okraje bazénu 

▪ Nácvik PN na souši, PN s větší deskou pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „skok do televize“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pomoc klaunovi“ 

▪ Hra „ručkování“ – hra na honěnou 

▪ Nácvik dýchání – hra „kloboučku, otoč se“ 

o Hlavní část 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ Nácvik KR na souši, KR+KN s menší deskou a 

plochou plaveckou nudlí pod břichem 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“ (splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z kolene, ze stoje, z bloku 

▪ Nácvik PN na souši, PN s plaveckou nudlí pod 

hlavou 
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▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „foukání do míčku“ 

o Závěrečná část 

▪ Hra „tři televize“ – skoky do vody 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

17. lekce 

• Rybičky 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“ + bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Hry u kraje bazénu „auta“ a „ztracená židle“ 

▪ Nácvik splývání – hry „medúza“ a „hvězdice“ 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN s menší deskou pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“(splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ KN s větší deskou, dýchání do vody 

▪ Hra „šipky“ – nácvik šipek z kolene 

o Závěrečná část 

▪ Hra „závody ve skoku do výšky a do dálky“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 
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▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

• Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Rozplavání se hrou „pan čáp ztratil čepičku“ 

▪ Hra u kraje bazénu „ztracená židle“ 

▪ Nácvik splývání – hry „medúza“ a „hvězdice“ 

o Hlavní část 

▪ Nácvik PN na souši, PN s menší deskou pod hlavou 

▪ Nácvik PR na souši, PR+PN s plochou plaveckou 

nudlí a hrou „rybáři“ 

▪ ZN s menší deskou na břiše 

▪ Hra „hurá do Vesmíru“ (splývání)+ZN, paže 

připažené 

▪ KN s větší deskou, dýchání 

▪ Nácvik KR na souši, KR+KN s deskou a plochou 

plaveckou nudlí pod břichem 

o Závěrečná část 

▪ Hra „lovci pokladů“ 

▪ 5 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 
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18. lekce 

• Rybičky a Delfíni 

o Úvodní část 

▪ Společný pozdrav „ahoj“+ bezpečnost, poslední lekce 

– co nás čeká 

▪ Nandání plaveckých pomůcek, pokud je dítě 

potřebuje 

o Rušná část 

▪ Hry u kraje bazénu „ručkování“, „auta“, „velryba“, 

„ztracená židle 

▪ Nácvik dýchání – hry „mrkaná“ a „kloboučku, otoč 

se“ 

o Hlavní část 

▪ Do této části zařazujeme v poslední lekci samé hry – 

„pomoc klaunovi“, „rybáři“, „koně“, „jakou barvu 

máš?“, „tobogán“, „tři televize“, „lovci pokladů“ 

o Závěrečná část 

▪ „Běhání po deskách“ – spojíme libovolný počet 

velkých desek, děti po nich postupně běhají, lezou, 

plazí se 

▪ 10 minut „volno“ 

▪ Sundání + uklizení plaveckých pomůcek 

▪ Rozdání diplomů – „mokrého vysvědčení“ 

▪ Reflexe, společné rozloučení „ahoj“ 

▪ Děti odchází společně s paní učitelkou do sprch 

 

6.7 FOTODOKUMENTACE PLAVECKÝCH LEKCÍ 

V poslední kapitole jsem se snažila vytvořit fotodokumentaci, ve které je na fotografiích 

vidět, jak vypadají nejčastěji zmiňované plavecké polohy v plaveckých lekcích. Snažila 

jsem se, aby fotodokumentace pomohla lepší přehlednosti a názornosti. 
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Obr.20: Nácvik vlezu do vody ze sedu                    Obr.21: Nácvik skoku z nižšího místa 

Zdroj: Vlastní                           Zdroj: Vlastní 

Obr.22: Nácvik vlezu do vody ze sedu z bloku        Obr.23: Skok z bloku 

Zdroj: Vlastní            Zdroj: Vlastní 

Obr.24: Hra „kloboučku, otoč se“ – nácvik dýchání          Obr.25: Hra „ručkování“ 

Zdroj: Vlastní            Zdroj: Vlastní 
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Obr.26: Nácvik PN na souši         Obr.27: Oprava PN na souši 

Zdroj: Vlastní            Zdroj: Vlastní 

 

Obr.28: Nácvik PR na souši         Obr.29: Nácvik + oprava PR na souši 

Zdroj: Vlastní            Zdroj: Vlastní 

 

Obr.30: PN na zádech s menší deskou pod hlavou       Obr.31: PN + PR s plaveckou nudlí 

Zdroj: Vlastní            Zdroj: Vlastní 
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Obr.32: ZN s plaveckým plovákem „rybička“       Obr.33: ZN s menší deskou pod hlavou 

Zdroj: Vlastní            Zdroj: Vlastní 

 

 

Obr.34: ZN s menší deskou na břiše                                Obr.35: ZN s menší deskou nad hlavou 

Zdroj: Vlastní                           Zdroj: Vlastní 

 

Obr.36: Nácvik KN u kraje bazénu + dýchání                 Obr.37: KN s větší plaveckou deskou + dýchání     

Zdroj: Vlastní                            Zdroj: Vlastní 
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Obr.38: KN s menší plaveckou deskou + dýchání           Obr.39: Nácvik KR na souši 

Zdroj: Vlastní    Zdroj: Vlastní 

 

 

Obr.40: Hra „skok do televize“                            Obr.41: Hra „tobogán“ 

Zdroj: Vlastní          Zdroj: Vlastní 
 

       Obr. 42: „volno“ 

        Zdroj: vlastní 
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DISKUZE 

Cílem mé bakalářské práce bylo sestavení plaveckých lekcí pro děti předškolního věku 

na jedno pololetí. Při sestavování lekcí jsem vycházela ze své sedmileté praxe, kdy jsem 

učila děti od 4-15 let. Během těchto let jsem se naučila spoustu typů od starších kolegů, 

lektorů plavání, jak správně vést plaveckou výuku. Také mi velmi pomohla četba odborné 

literatury, ze které jsem čerpala při psaní mé bakalářské práce.  

Do teoretické části jsem zařadila rozbor vhodných pomůcek pro plaveckou výuku 

dětí. Plavecké pomůcky jsou nedílnou součástí plavecké výuky. Snažím se plavecké 

pomůcky v průběhu lekcí střídat, aby měly děti změnu. 

Zásobník her, který jsem sepsala v praktické části, jsem tvořila v průběhu své praxe. 

Sama jsem se v něm při přípravě před výukou plavání často inspirovala. Hry jsem rozdělila 

do pěti skupin podle toho, k čemu hry slouží. Hry zařazuji do své výuky velmi ráda, jelikož 

díky nim se dá mnohem rychleji odbourat strach či nejistota z vodního prostředí.  

Do praktické části jsem zařadila fotodokumentaci z plaveckých lekcí, pomocí které 

jsem se snažila ukázat, jak vypadají nejčastěji zmiňované plavecké polohy v mých 

plaveckých lekcích. Myslím si, že díky fotodokumentaci jsou lekce přehledné a čtenář si 

může lépe představit, jak polohy reálně vypadají. Při začátku focení se dívka nechovala 

zcela přirozeně, často se na fotkách usmívala, hrála si na modelku. Po chvíli si na foťák 

zvykla a chovala se přirozeně.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit soubor plaveckých lekcí s vhodnými 

plaveckými pomůckami pro účely práce učitelů, lektorů dětí předškolního věku.  Cíl práce 

se podařilo naplnit. Vznikl půlroční ucelený metodický materiál, díky kterému dojde u dětí 

k postupnému odbourání strachu z vody a naučení nových plaveckých dovedností. Ucelený 

metodický materiál jsem sestavila na základě odborné literatury a mé praxe.  

V teoretické části se věnuji charakteristice dětí předškolního věku, podrobnému 

popisu výuky plavání (metody, pedagogické zásady, části plavecké lekce, legislativě, 

bezpečnosti a hygieně), popisu vhodných plaveckých pomůcek a plaveckým způsobům. 

V praktické části jsem sestavila zásobník her vhodných pro výuky plavání a 

samotný soubor plaveckých lekcí, který je rozdělen na 2 skupiny.  

Během přípravy souboru plaveckých lekcí a zásobníku her jsem vymyslela nové 

hry, které skvěle slouží k motivaci dětí a k naučení plaveckých dovedností hravou, 

zábavnou formou. Při studiu odborné literatury jsem se přiučila novým metodám výuky. 

Věřím, že tato práce poskytne potřebnou inspiraci lektorům, učitelům věnujícím se 

plavecké výuce dětí předškolního věku. Ráda bych práci jako metodický materiál poskytla 

kolegyním v rámci plavecké školy i učitelům 1. stupně, kde je plavecká výuka součástí 

vzdělávacího programu.  
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RESUMÉ 

Bakalářská práce „plavání dětí předškolního věku“ je zaměřena na výuku plavání dětí 

předškolního věku. Přínosem práce je sestavení souboru plaveckých lekcí s vhodnými 

plaveckými pomůckami pro děti předškolního věku. 

 Úvodní (teoretické) část je nosným kamenem pro praktickou část. V teoretické části 

je popsána charakteristika dětí předškolního věku a jejich potřeb, vliv a význam plavání 

pro lidský organismus, metody plavecké výuky, pedagogické zásady, části plavecké lekce 

a legislativa. 

 Praktická část práce obsahuje zásobních her vhodných pro děti předškolního věku a 

soubor plaveckých lekcí, který je sestaven na jedno pololetí.  

 Tato práce je určena především lektorům plaveckých lekcí a pedagogům dětí 

předškolního věku. Soubor her a plaveckých lekcí mohou využít i učitelé, lektoři plavání 

dětí na 1. stupni základních škol. 

 

Summary 

The bachelor´s dissertation „Swimming of preschool children“ focuses teaching 

how to swim to preschool children. The benefit of dissertation is the compilation of a set of 

swimming lessons with swimming aids for preschool children. 

The introductory (theoretical) part is important for the practical part. The theoretical 

part describes the characteristics of preschool children and their needs, importance of 

swimming for human body, swimming teaching methods, pedagogical principles, part of 

swimming lessons and legislation.  

The practical part of dissertation contains many games for preschool children and a 

set of swimming lessons, which is draw up for one semestr.  

In the first place dissertation is intended for swimming instructors and teachers of 

preschool children. The set of games and swimming lessons can be used for teachers, 

swimming instructors for children at primary schools.  
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