
Rámcový program PLAVECKÉ ŠKOLY DRAK

Plavecké výuka dětí předškolního věku (starší 4 let)

Cíl: odbourání zábran a strachu z vodního prostředí formou her
        zvládnutí základních plaveckých dovedností: dýchání
                        potápění

                  orientace
                          skok do vody

                  splývání

Postupné cíle: získat děti pro pohybovou aktivitu ve vodě
získat jistotu v bezpečném, volném pohybu na mělčině, spojené s úzkým kontaktem
s vodou

                        zvládnutí základních plaveckých dovedností
zvládnutí základních prvků, umožňujících návaznost v další fázi výuky plavání

V této kategorii je hlavním motivem hra a slovní doprovod.

Význam plavání
Pokud mluvíme o významu plavání, máme na mysli především význam výchovný a zdravotní.
Výchovný význam
Výchovný význam plavání můžeme sledovat zhruba ve dvou kategoriích.

o Dítě a kolektiv: Kolektiv při výuce plavání působí jako socializační faktor, jeho vliv 
může být pozitivní v přístupu k pohybové činnosti. Zde máme na mysli především 
motivační faktor kolektivu.

o Dítě jako jednotlivec: Dítě se musí nakonec učit plavat samo, což vede k jeho 
překonávání určitých zábran a nelibých pocitů, které jsou někdy s výukou plavání 
spojeny. Zde se projevují také jeho morálně–volní vlastnosti. Plavecké dovednosti, 
které se dítě učí, jsou důležité i pro význam plavání z pohledu život zachraňující 
dovednosti.

U některých dětí, které nemají vyloženě pozitivní vztah k vodnímu prostředí, se může projevovat 
obava, strach nebo úzkost. Tyto pocity jsou běžné nejen u malých dětí, ale zná je každý dospělý, 
když se učí něco nového, případně má strach z toho, že neuspěje nebo zklame. Tyto stavy blokují 
centrální nervovou soustavu, a tím motorické funkce v tom smyslu, že je narušena schopnost 
koordinace pohybů. Někdy natolik, že nejme schopni provést pohyby, které máme standardně 
naučené a ve stavu stresu je nejsme schopni reprodukovat. Tento stav se negativně projevuje 
především ve výuce, což vede k tomu, že dítě není schopno se učit nové pohybové dovednosti. 
S tím musí učitel počítat a tuto úzkost odbourat. 
Instruktor musí poznat, jaké jsou příčiny obav, jak se u dětí projevují a jak pracovat na jejich 
odstranění. 

Příčiny 



• Prostředí: Na psychiku malého plavce může působit prostředí bazénu z mnoha příčin. 
Může to být neznámé prostředí, hluk na bazénu, teplo a vlhkost, neznámý „zápach“, 
hloubka, šero apod. 

• nová sociální skupina: Do hodin plavání mohou chodit děti z různých škol a ty se mezi 
sebou neznají. Jedinci fixovaní na svoji sociální skupinu se tak mohou cítit nesví a pociťovat 
určité obavy. Příčinou může být i nový učitel plavání, který má specifický přístup. 

• předchozí zkušenost: Předchozí zkušenosti s vodním prostředím nemusí být vždy jen 
pozitivní. Někdy je voda spojována přímo s nebezpečím, pokud bylo dítě takto většinou 
s cílem samo se k vodě nepřibližovat vedeno. Toto negativní spojení, ať bylo iniciováno 
rodiči, vedoucími na táboře, dědečkem nebo babičkou může velmi dlouho přervávat a vede 
ke spojení „voda rovná se ohrožení života“. 

Cílem instruktora plavání by mělo být odstranění rušivých vlivů strachu. Je třeba najít 
pozitivní motivaci pro dítě, výuku koncipovat tak, aby převažovaly pozitivní zážitky, které 

vyvolají libé pocity, a tím pomohou strach eliminovat. Instruktor by však měl nastavit 
pravidla a z těch neustupovat. Individuální přístup je samozřejmostí.

 Rodiče a pedagogy prosíme o pochopení principu výuky plavání, 
a o trpělivost.  Pět nebo deset lekcí plavecké výuky ještě 
z neplavce plavce neuděl. Jde o proces dlouhodobějšího 
charakteru. V plaveckém kurzu jsou s vašimi dětmi instruktoři 
v neustálém kontaktu, výuka probíhá v ideálních podmínkách 
s plaveckými pomůckami. Mimo toto prostředí a bez řádného 
dozoru se dítě může chovat zcela jinak. Buďme rádi, že se naše 
děti hýbou, hrají si, učí se ve vodě pod dozorem vyškolených a 
zkušených instruktorů a tím získávají dovednosti, bez kterých se 
další plavecký vývoj neobejde.

Mějme pro děti pochopení a podpořme je.

Vždyť i nám velkým také všechno 
nejde hned.

Děkujeme, instruktoři Plavecké školy DRAK



                                                                 


